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ERMENİSTAN VE ERMENİLERDE “TÜRKSÜZLEŞTİRME” ÇIKMAZI: ERMENİ
KİMLİĞİ VE GERÇEK ARASINDA ÇELİŞKİLER
Keisuke WAKIZAKA1
Özet
Bu çalışma, “Ermeni Meselesi” ve Ermenilerin kimlik yapısı ile ilgili tartışmalarda yeni katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu
çalışmanın konusu “Ermeni Meselesi”nin Ermenilerin kimlik yapısındaki yeri ve gerçek arasındaki çelişki olduğu için genel
olarak yapısalcılık metodolojisine dayanmaktadır. Seküler Ermeni kimliği inşası esnasında Ermeniler içindeki “Hay Dat” doktrini
ve Türk düşmanlığını kullanılmış ve diaspora-Ermenistan arasındaki ilişkileri geliştirilmiştir. Bu süreçte dünyadaki Ermenileri
için “Ermeni Meselesi” ve Türk düşmanlığının önemi artmıştır. Bu durum, 1988’den başlayan Ermenistan ve Karabağ’dan Türk
nüfusunun sürgününe sebep olmuş ve “Tarihi anayurdu Türklerden arındırma”ya yönelik Ermeni milli hareketinin hedefi
kısmen olsa da gerçekleştirilmiştir. Fakat Ermenistan dünyada izole edilip durum kötüleştikçe Ermeniler içinde Türk düşmanlığa
dayalı kimlik ve Türkiye ve Türklere gerçek hayattaki ihtiyaç arasındaki çelişkiler büyümekte ve Bu büyüyen çelişki karşısında
Ermeni ulusal kimliği krize girme tehlikesiyle karşı karşıya düşmüştür. Böylece Ermeni ulusal kimliğinin tekrar nasıl kurgulanmalı
olduğu sorusu artık Ermeniler için en önemli gündeme gelmiş durumdadır.
Anahtar Kelimeler
: Ermeni Kimliği, Türk Karşıtlığı, Çelişki.
Jel Kodları
: F5.
Abstract
This work aims to contribute to the discussion on the structure of Armenian identity. Because the topic of the work is the role
of “the Armenian Issue” in Armenian identity and the contradiction between it and reality, this work is generally based on
structuralist methodology. During the building of secular Armenian identity, the “Hay Dat” doctrine and hostility against Turks
were used. Thus, the importance of hostility against Turks increased among Armenians. This situation caused Turks’ exile from
Armenia and Nagorno-Karabakh and the goal of “establishing Armenia without Turks” was partly achieved. However, As
Armenia was isolated in the world and its situation worsened, the contradiction between Armenian identity based on hostility
against Turks and real situation is growing among Armenians and the Armenian national identity is facing a crisis. Therefore
the question of how Armenian identity has to be rebuilt became one of the most important agenda among Armenians.
Keywords
: Armenian Identity, Anti-Turkness, Contradiction.
Jel Codes
: F5.
1. Giriş
1789 yılında meydana gelen Fransız Devrimi’nden sonra dünyada seküler ulusal-etnik kimliği nasıl oluşturmak en önemli söz
konusu olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan sonra Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni cemaati içinde Ermeni kimliğini seküler
kimliğe nasıl dönüştürmek konusu üzerine ciddi tartışmalar yapılmıştır. Ayrıca 1992 yılında Sovyet Birliği dağıldıktan sonra
Ermenistan tekrar bağımsızlığa kavuşmuş ve yeni ulus-devlet inşası sürecine girmiştir. Ermenistan “tek uluslu ülke” gibi
görünmesine rağmen Ermenilerin taşıdığı birbirinden farklı tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal yapısı Ermenileri birleştirmeyi
ve Ermenistan’ın bir ulus-devlet olarak meşruiyetini sağlamayı en önemli gündeme getirmiştir.
Ermenistan ile ilgili Türkiye’deki araştırmaların çoğunu Ermeni tarafının “Ermeni Soykırımı” propagandasına karşı çalışmalar
oluşturmaktadır. Fakat Ermenilerin kimlik yapısı üzerinde yapılan Türkiye’deki araştırmalar ise oldukça azdır. Bu yüzden bu
çalışma, “Ermeni Meselesi” ve Ermenilerin kimlik yapısı ile ilgili tartışmalarda yeni katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Bu çalışmanın konusu “Ermeni Meselesi”nin Ermenilerin kimlik yapısındaki yeri ve gerçek arasındaki çelişki olduğu için genel
olarak yapısalcılık metodolojisine dayanmaktadır. Bu çalışmanın birinci bölümünde Ermenistan içindeki Ermenilerin toplumsal
yapısı ve “Ermeni” terimi hakkında bilgi verilecektir. İkinci bölümde “Ermeni Meselesi”nin Ermeni kimliğinin vazgeçilmez
unsuru olarak nasıl yer almaya başladığı ve bunun Ermenistan’ın ulus-devlet olarak meşruiyetinin kaynağı olarak nasıl kullanıldığı
tartışılacaktır. Aynı zamanda 1988’de gerçekleşen Ermenistan’dan Türklerin sürgünü hakkındaki bilgiler de yer alacaktır. Üçüncü
bölümde Ermenistan’dan Türklerin sürgününün Ermenistan’a etkisi ve bunun neticesi olarak Ermenistan’ın meşruiyetin
sallanması incelenecektir. Sonuç bölümünde ise bu üç bölüm özetlenip Ermenistan’daki Ermeni kimliğinde “Ermeni Meselesi”
ve Türklere karşı nefretin vazgeçilmez unsur olduğu ve “Türksüzleştirme” politikasının nihai olarak Ermeni kimliğinin tekrar
sorgulanmasına ve Ermenistan’ın meşruiyetinin krize düşmesine çıkarılacaktır.
Dr. öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü, +90 537 923 6186,
kafkaslikeisuke85@gmail.com
1
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2. Ermenilerin Toplumsal Yapısı: “Ermeni” Terimi Hakkında
Tarih boyunca Ermeniler dünyanın çeşitli şehirlerde, özellikle İran ve Osmanlı topraklarında Ermeni kilisesi merkezli cemiyeti
oluşturarak dağınık şekilde yaşadığından dolayı (bkz: Panossian, 2006, s. 78-87) Ermeniler yaşadıkları yerlerde genel olarak nüfus
çoğunluğunu oluşturmamıştır. Böylece Ermeniler 19. yüzyıla kadar Türkler, Kürtler, Araplar, Gürcüler ve Farslar gibi diğer etnik
gruplarla son derece iç içe girdiği için Ermenice ve Ermeni kültürü beraber yaşayan topluluklar tarafından önemli derecede
etkilenmiştir (Başak, 2013, s. 215). Bu durum, Ermenilerin yaşadıkları yerlere göre farklı kültür, tarih, sosyo-politik yapısı ve
Ermeniceye sahip olmalarına sebep olmuştur.
Dil konusuna bakarsak, Ermenice Osmanlı toprağında konuşulan Batı Ermenice ve İran, Gürcistan ve şu anki Ermenistan
toprağı içinde konuşulan Doğu Ermeniceye ayrılır. Bu iki lehçe arasında kelime ve gramer farkları bulunmaktadır. Ayrıca
Ermenilerin tarihteki nüfus dağılımından dolayı Ermenilerle başka etnik gruplar arasında Farsça, Türkçe, Arapça ve Gürcüce
gibi diller ortak dil olarak kullanılırdı ve Ermenice sadece kendi aralarında konuşulmaktaydı (Suny, 1993, s. 184-185). Böylece
Ermenice Ermenilerin beraber yaşadıkları etnik grupların dillerin büyük etkisi altında kalmıştır. Mesela Erivan, Zangezur ve
Karabağ’daki Ermenicede Farsçanın güçlü etkisi görünürken, Gümrü ve Ahılkelek gibi yerlerde ise Türkçenin etkisi daha
yoğundur. Yani Tiflis, Cavahetya, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Tebriz ve İsfahan’daki Ermeniler
birbirleriyle kolay anlaşamayabilirler ve kültürel açıdan birbirleriyle uyum sağlayamayabilirler. Gerçekte de günümüzde
Ermenistan toprağı içinde yaşayan “yerli” Ermenilerle diaspora arasındaki ilişkiler pek iyi değildir. Özellikle “yerli” Ermeniler
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’de doğmuş Ermenileri sevmezler (bkz: “Hushigina Hushigina Arumenia”, 2007).
Bu durumda “Ermeni” terimi, etnisiteden daha çok belli kültür ve dine bağlı grubu ifade etmek için kullanılmıştır. ASALA’nın
önemli liderlerinden biri olan Monte Melkonyan da “Ermeni” terimini böyle tanımlamıştır (Melkonyan, 1993, s. 26):
Tarihin incelenmesinin gösterdiği gibi, Ermeni kelimesi zamana göre farklı anlamda kullanılmıştır. Bir zamanda ‘Ermenistan’
bölgesinde yaşayanları ya da belli bir klanı, başka bir zamanda anadilin Ermenice olduğu kişileri ya da anadilin Ermenice olduğu
hükümdarlar tarafından hüküm edilenleri ifade ederdi. Bazı zamanlarda Ermeni kelimesi Gregoryan kilisesine bağlı olanlar
anlamında kullanılmıştır.[…]Ermeniler ister istemez binlerce yıllardır komşu ve göçebe halklarıyla etkileşim içinde olmuşlardır.
Başka halklar tarafından asimilasyon, başka milletlerin akını, yabancıların işgali ve komşu halklarıyla etkileşimden dolayı
günümüzde fiziki görünüş itibariyle Ermeniler birbirinden çok farklıdırlar ve Ermeni kelimesinin ırki anlamı yoktur.
Burada Melkonyan, Ermeni kimliğin temelinde etnisite ve ırkından ziyade din, kültür ve âdet olduğunu vurgulamaktadır. Adının
“Ermenistan” olarak geçtiği yerde yaşayıp “Ermeni” olarak tanımlanan gruplar daha sonra Apostolik kilisesi altında toplanıp
cemaati oluşturmuşlardır (Sezgin, 2005, s. 120). Daha sonra bu gruplar dini kimliğine dönüşen “Hay” kimliğini benimseyip
“Ermeni” olarak geçmiştir. Osmanlı zamanının sonuna kadar “Ermeni” olarak tanımlanmak için sadece Apostolik kilisesine
mensup olmak yetiyordu. Katolik ve Protestan kilisesine bağlı Ermeniler ise tam Ermeni olarak sayılmazdı (Sezgin, 2005, s. 121122). 19. Yüzyılın ikinci yarıyılından beri Ermeniler içinde seküler Ermeni kimliğini oluşturmaya yönelik çabalar devam etmiştir,
ama laik Ermeni kimliği içinde de dini boyutun rolü önemliydi (Panossian, 2006, s. 194-196).
Dolayısıyla “Ermeni” olarak tanımlananlar arasında büyük sosyo-kültürel farklar vardır ve Ermenilerin kimlik yapısı heterojen
olmuştur (Panossian, 2006, s. 11). Böylece Ermenistan’ın ulus-devlet inşasında, birbirlerinden farklı sosyo-kültürel yapılar ve
heterojen kimliği taşıyan Ermenileri nasıl bir araya getirmek sorusu ön plana çıkmıştır. Bu durum, Ermeni diasporasının “
‘Ermeni Soykırımı’nın tekrar canlandırılması”, “Türkiye ve dünyada ‘soykırımın’ hukuken ve fiilen tanınması”, “tazminatın
verilmesi” ve “Batı Ermenistan olarak geçen Doğu Anadolu’nun Türkiye’den Kurtuluşu”na yönelik stratejileri geliştirmesine
(An, 2013, s. 180) yol açmıştır.
Ayrıca Ermenistan’ın ulus-devlet olarak meşruiyetini nasıl sağlamak da söz konusuydu. Ermenistan; Osmanlı İmparatorluğunun
Orta Asya ile bağlantısını koparmak ve Kafkasya’yı ele geçirmek için Rusya’nın stratejisi doğrultusunda oluşturulmuş (Oktay,
2014, s. 440), yani emperyalist devletinin çıkarına göre oluşturulan bir devlettir. Bu yüzden birçok ülkelerde anlatılan “emperyalist
güçlere karşı mücadele ve bağımsızlık” gibi halkı bir kimlik altında birleştirip yücelten ve ülkeyi bir ulus-devlet olarak
meşrulaştıran “efsane”ye sahip değildi. Bundan dolayı Ermenistan’ın ulus-devlet inşası için önemli gündem, etnik açıdan
Ermenilerin kim olduğunun tanımlanması ve Ermenistan ve dünyadaki Ermenileri nasıl birleştirip Ermenistan’ı bir ulus-devlet
olarak meşrulaştırılması gerektiğiydi.
3.

Ermeni Kimliğinde ve Ermenistan’ın Ulus-Devlet İnşasında “Ermeni-Karabağ Meseleleri” ve
Ermenistan’dan Türklerin Sürgünü
Sovyet Birliği, ilk zamanlarda Lenin’in Rusya tarafından “ezilen” halklar için ileri sürdüğü “ulusun kendi kaderi tayin hakkı”
doğrultusunda SSCB içinde kalan halkların ulusal kimlikleri ve milliyetçiliğini geliştirmeye yönelik politikalar uygulanmıştır.
Ermenistan’da da Sovyet hükümeti Ermeni aydınların Ermenistan’a gitmesini sağlayıp Ermeni kültürünü geliştirmek için çeşitli
politikalar uygulanmıştır (Suny, 2005, s. 115). Diğer yandan, Lenin Doğu Müslüman halklarının emperyalist güçlere karşı
mücadeleyi destekleyip Türkiye ile yakın ilişkileri kurduğundan dolayı Sovyet Ermenistan; 1921 yılındaki Kars ve Moskova
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Antlaşmaları doğrultusunda Ermenistan’ın Doğu Anadolu üzerindeki toprak iddiasından vazgeçmek zorunda kalmıştır (Suny,
2005, s. 115).
Stalin zamanından itibaren ise SSCB “Hay Dat (Ermeni Davası)” doktrinini ve Türklere karşı nefreti kullanmaya başlamıştır.
Sovyet Birliği’nde Stalin iktidara geldikten sonra, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye-Sovyet Birliği ilişkileri gittikçe
kötüleşmiştir. Bu süreçte Stalin Türkiye’ye karşı Ermeni kartından yararlanmaya başlamıştır. Stalin; 1942 yılında Ermenistan’daki
bazı kiliseler açılmasına ve din adamların Sibirya’dan Ermenistan’a geri dönmesine izin vermiştir. Ayrıca O, Nisan 1943’te
Eçmiadzin’deki Dini işler konseyinin açılmasına ve 1945 yılındaki Kilise konsülünün bu makama atanmasına izin vermiştir.
Buradaki Sovyet hükümetinin hedefi, Ermeni kilisesi vasıtasıyla dünyadaki bütün Ermenilerin lideri statüsünü pekiştirmekti
(Suny, 2005, s. 118).
Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra bu eğilim daha da hız kazanmıştır. Diasporada ve Ermenistan’da yaşayan Ermenileri
birleştirip SSCB’nin etkisi altında tutmak için “anavatana dönüş” kampanyasını başlatmıştır (Arlen Jr., 1975, s. 186). Bu
“anavatana geri dönüş” kampanyası Türkiye’den toprak talebi de içeriyordu ve bu kampanyanın başarısı için “Hay Dat” doktrini
ve “Ermeni Meselesi” söz konusuydu. Sovyet Birliği bu kampanya sürecinde Ermenileri Ermenistan’a getirmek için “Hay Dat”
doktrini ve Türk nefretini kullanmıştır ve Ermenistan’daki Ermeni toplumu içinde de Türklere karşı nefret artmıştır (Arlen Jr.,
1975, s. 186). Ayrıca Ermenistan’ın ulusal tarihi yazımı da “Hay Dat” doktrini doğrultusunda hazırlanmıştır.
Stalin öldükten sonra, Ermeni diasporası ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi daha da hızlandırılmıştır. 1962 yılında
Erivan’daki eğitim kurumları diasporadaki Ermeni öğrencilere de kapıları açmaya başlamıştır (Suny, 1993, s. 186). “Hay Dat”
doktrinine ve Türk nefretine dayalı milliyetçiliği yüksek seviyede taşıyan Ermeni diasporası Ermenistan Ermenilerinin
milliyetçiliğinin yükselmesine sebep olmuştur. Bu süreçte diaspora için hayati önemi taşıyan “Ermeni Meselesi” Ermenistan
Ermenileri için de söz konusu oldu ve siyasi alana taşınmıştır.
Bütün dünyadaki Ermeniler arasında “Hay Dat” doktrini ve olumsuz Türk imajına dayalı Ermeni milliyetçiliği, 1965 yılında
zirveye ulaşmıştır. 24 Nisan 1965’te binlerce Ermeni “Ermeni Soykırımı”nın 50. Yıldönümünün anılması için Erivan’da
sokaklara inip gösteri düzenlemiştir (Panossian, 2006, s. 320). Bu tarihten sonra Erivan’daki Tsitsernakaberd Tepesi’nde
“Soykırım” anıtı inşa edilmiştir. Bu anıt, Ermenilerin milliyetçiliğini ve ulusal kimliğinin sembolü olarak önemli rol oynamaktadır.
Yani Ermenilerde seküler milliyetçilik ve ulusal kimliği “Ermeni Meselesi” ve “Hay Dat” doktrini üzerinde kurulmuş ve
kitleselleşmiştir. Böylece “Ermeni Meselesi” Ermenistan’daki Ermeniler ve Ermenistan Devleti için de kimliğin vazgeçilmez
unsuru meşruiyetin kaynağı haline gelmiştir. 1980’li yıllarda SSCB dağılma sürecine girerken Ermeni milli hareketlerinde
Karabağ, Cavahetya ve Doğu Anadolu gibi “tarihi Ermeni toprağı”nı “barbar Türkler”den geri almak ve o toprağı Ermeni
olmayan gruplardan arındırmak ön plana çıkmıştır.
Gerçekten de artık 1980’lı yılların sonunda Ermeniler arasında milliyetçilik ve Türklere karşı düşmanlık yüksek seviyedeydi ve
Erivan’da Türklere karşı düşmanlıkla dolu büyük ölçülü gösteriler de günlerce devam ediyordu (Attar, 2012, s. 127). Karabağ’ın
Ermenistan’a bağlanması amacıyla yapılan Hankendi (Stepanakert)’teki gösteri ve Sumgayt olayı Ermeni-Azerbaycanlı
gerginliğini zirveye getirmiştir. Bundan sonra Ermenilerin Ermenistan’daki Azerbaycanlılara saldırıların daha şiddetlenmesi
sebebiyle Türk nüfusunun Ermenistan’dan sürgünü hızlandırılmış ve nihai olarak 1988-1989 yıllarında yaklaşık 200 bin kişi
Ermenistan’ı terk etmek zorunda kalmıştır. Ermenilerin saldırısına direnen sonuncu Azerbaycanlı köyü olan Nüvedi köyü halkı
da 1991 yılında Azerbaycan’a sürülmüştür (Elekberli, 1994, s. 147). Böylece Ermenistan’da Azerbaycanlı köyleri tamamen yok
olmuştur. İşte 1988 yılında başlayan Ermenistan’dan Türk nüfusunun Azerbaycan’a sürgünü münasebetiyle Ermeni
milliyetçilerinin “tarihi anavatanı Ermeni olmayanlardan arındırma” hedefi Ermenistan içinde gerçekleşmiş ve 1990’lı yıllarda
Karabağ’da da gerçekleştirilmiştir.
Sovyet Birliğinin dağılması münasebetiyle Ermenistan yeni bağımsızlığını kazandıktan sonra, Ermenistan birinci cumhurbaşkanı
Levon Ter-Petrosyan ulus-devlet inşası için ilk zamanlarda “Hay Dat” doktrinini aktif şekilde kullanmıştır. Buna bağlı olarak
Ermenistan Bağımsızlık Bildirisi’nin 11. maddesinde “soykırım”ın tanınması, Türkiye’den tazminat ve toprak talebi gibi “4T
stratejisi” söz konusu olmaktadır (Sezgin, 2005, s. 110-111). 1994’den sonra ise Ter-Petrosyan Türk düşmanlığına dayalı
milliyetçi politikadan vazgeçerek daha gerçekçi politikayı tercih etmeye yönelmiştir. Mesela, aşırı Milliyetçi olarak bilinen Taşnak
Partisini kapatmış ve dünya sistemine entegre olmak için Türkiye ve Azerbaycan ile diplomatik ilişkileri kurma çabasına girmiştir.
Bu süreçte Ter-Petrosyan iki ülke arasındaki sorunu üzerinde MHP genel başkanı Alparslan Türkeş ile Paris’te görüşmüştür.
Fakat Ter-Petrosyan’ın bu politikaya karşı hükümet içinde tepki yükselmiş ve Ter-Petrosyan 1998 yılında istifa etmiştir
(Tüysüzoğlu, 2013, s. 238). Yani o zamanlarda Ermeni milliyetçiliği ve Türk düşmanlığı Ermeniler kendisi bile durduramadığı
kadar yükselmiş haldeydi.
Robert Koçaryan zamanından itibaren ise, Ermenistan hükümeti kendi meşruiyetini pekiştirmek için “Ermeni Meselesi” ve
“Hay Dat” doktrininden daha çok yararlanmaya yönelmiştir. O, iktidara gelirken diasporanın milliyetçiliği ve Türk düşmanlığı
ile işbirliğini her konuda vurgulamıştır. Koçaryan, Ermenistan’daki diasporanın etkinliğini artırıp için diaspora ve Ermenistan
birbirini yakınlaştırmak için çeşitli politikalar uygulamıştır. Bunun önemli unsuru ise “Ermeni Meselesi” üzerinde oluşturulan
“Türk nefreti”dir. Koçaryan, “Ermeni Meselesi” konusundan her ortamda bahsederek Türkiye ile ilişki kurmadan önce
Türkiye’nin “soykırım”ın tanıması gibi ön şartlarını kabul etmesi gerektiğini vurgulamıştır (Tüysüzoğlu, 2013, s. 239). Böylece
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Koçaryan bu meseleyi Ermeni diş politikasının en önemli gündemine getirmekle diasporadan büyük desteği sağlamıştır. Yani
Koçaryan, Ermeni kimliğinin temelindeki “Hay Dat” doktrinini kullanarak Taşnak Partisi gibi milliyetçi kesimleri ve diaspora
Ermenilerinin desteğiyle Ermenistan’ın ulus-devlet olarak meşruiyetini pekiştirmiştir.
Ermenistan’ın sosyo-ekonomik açıdan kötü durumu bu yönelimi daha da güçlendirmiştir. Mesela zorunlu eğitim, televizyon
yayınları ve üniversite eğitimi alanlarında da halkın öfkesini Türklere yönlendirmek için “barbar ve acımasız düşman Türkler”,
“devamlı mağduriyete karşı direnip zafer kazanan kahraman Ermeniler”, “Ermeni milletinin en büyük felaketi olan Ermeni
Soykırımı” gibi ifadeleri kullanarak Ermeni milliyetçiliğini yüceltmeye yönelmiştir (bkz: “Hushigina Hushigina Arumenia”,
2007).
“Hay Dat” doktrinine dayalı bu politikayı Koçaryan’dan sonra cumhurbaşkanı olan Serj Sarkisyan da devam etmiştir. Sarkisyan
da her fırsatta Türkiye’nin “Ermeni Soykırımı”nın tanımasının Türkiye ile diplomatik ilişkileri kurmak için ön şart olduğunu
vurgulamaktadır (Çağan, 2013, s. 202). Ayrıca O, 2011 yılında dolaylı olarak Türkiye’den “soykırım”ın tanınmasını istemekten
başka Doğu Anadolu’nun bir kısmını Ermenistan’ın talep ettiği anlamına gelen sözlerini söylemiştir. Sarkisyan, 16 Mayıs 2011’de
ise Moskovskie Novosti gazetesine röportaj vererek Türkiye ile ilişki kurmak için önce Türkiye’nin “Ermeni Soykırımı”nı
tanıması gerektiğini tekrar vurgulamıştır (Kılıç, 2013, s. 177). Böylece Ermeniler içindeki Türk düşmanlığının artık Ermeniler
kendisi bile kontrol altına tutamadığını göstermiştir.
Tablo ve grafik başlıkları koyu ve aşağıda görüldüğü gibi tablo ve şeklin üzerinde yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Aynı tam
metin formatında olduğu üzere tablo başlıkları da Times New Roman 12 punto karakterinde, koyu, iki yana yaslı, 1,5 punto satır
aralığında (önce ve sonra 6nk) olmalıdır. Paragraf başlarında girinti olmamalıdır. Tablo kaynağı tablonun altında yine girinti
olmadan aşağıdaki şekliyle verilmelidir.
4. Ermenistan’dan Türklerin Sürgününün Ermenistan’a Etkisi ve Ermeni Kimliğinde Kriz
Diğer yandan, Ermenistan’ın milliyetçilik ve Türk düşmanlığına dayalı politikası Ermenistan’ın Türkiye-Azerbaycan ile siyasalekonomik ilişkileri kurup dünyaya açılamamasına sebep olmaktadır. Bu durum Batı tarafından desteklenen AzerbaycanGürcistan-Türkiye ekonomik işbirliğinden Ermenistan’ı uzaklaştırıp Kafkasya’da izolasyona doğru itmektedir. Bundan dolayı
Ermenistan sermayeyi iyice geliştirememekte ve teknik donanım gibi konularda dışarıdan yeterince destek alamamaktadır. Ayrıca
Ermenistan’a yatırım da sınırlı kalmaktadır.
Ayrıca, Ermenistan’dan Türk nüfusunun sürülmesi Ermenistan’ın sosyo-ekonomik durumunu oldukça etkilemiştir. Sovyet
zamanından itibaren, dışarıdan birçok Ermeniler Ermenistan’a göç etmiş ve onların çoğu Azerbaycanlıların terk ettiği kırsal
kesimlere yerleştirilmiştir (Esedov, 1995, s. 445).
Ama Ermeni kimliği ve medeniyeti genel olarak köylerden daha çok şehirlere dayanarak gelişmiştir. Tarihte Ermeniler İsfahan,
İstanbul, Tiflis, Bağdat, Halep, Şam, Kudüs ve Venedik gibi şehirlerde tüccarlık, saatçilik, kuyumculuk, kalaycılık ve ustalık gibi
işlerle uğraşmışlardır (De Waal, 2010, s. 29). Bu tür meslekler köy kesimlerinden daha çok şehir ve kasaba kesimlerde gelişirler.
Bu durumda Ermeni kültürü ve kimliği, kilise (Sezgin, 2005, s. 95-96) ve kan bağlarına daha çok dayanır ve “toprak” unsuruyla
bağdaşmamıştır. Dolayısıyla Ermenilerde köy kültürü; Gürcüler, Türkler, Çerkesler ve Ruslara göre daha az gelişmiştir.
Gerçekten de Ermeniler, köy kesimlerden daha çok İstanbul, Şam, Paris, Los Angeles, Moskova, Bakü, Gence ve Sumgayit gibi
şehirler ve ilçe merkezlerinde yaşıyorlardı (Esedov, 1995, s. 445). Böylece eski Türk köylerine yerleşen Ermenilerin çoğu köy
hayatına alışkın olmadığından kısa sürede köyleri terk etmiştir (Alaverdyan, 2014). Bundan dolayı Ermenistan’ın kırsal kesiminde
çok hızlı bir şekilde nüfus azalmaktadır ve hiç kimsenin yaşamadığı köyler bile mevcuttur.
Bu sürgünün Ermenistan’ın ekonomik durumuna önemli derecedeki etkisine de bakmakta fayda vardır. Sovyet zamanında
Ermenistan’daki Azerbaycanlılar genel olarak köylerde yaşadığından Ermenistan’ın birinci sanayisinin önemli kısmı onların
elindeydi. Fakat 1988’deki sürgünden sonra Ermenistan’ın ziraat alanındaki üretimi önemli derecede azalmıştır.
Mesela hayvancılığına bakarsak, resmi rakama göre 1985’te 874,6 bin sığır, 322,1 bin domuz, 1 milyon 968,9 bin küçükbaşı, 4,5
bin at ve 12 milyon 130,9 bin kümes hayvanları yetiştirilmiştir. Fakat Sovyet Birliği dağıldıktan sonra ise sığırın sayısı 465,8 bin
(1998 yılı), domuzun sayısı 54,3 bin (1997 yılı), küçükbaşının sayısı 521,1 bin (1997 yılı) ve kümes hayvanların sayısı ise 2 milyon
900 bine (1995-1998 yılları) kadar azalmıştır. Bundan sonra yetiştirilen hayvanın sayısı yükselmeye başlamışsa da, hayvancılık
henüz Sovyet zamanındaki durumuna kadar toparlanamamış durumdadır (Tumanyan, 2006, s.16). Bundan dolayı, Ermenistan
kendi üretimi ile gıda ihtiyacını karşılayamamakta ve onların önemli kısmını ithal etmektedir (“Arumenia Kyouwakoku”, 2014).
Yani Ermenistan’ın meşruiyeti ve Ermeni kimliğinin temeli “Ermeni Meselesi” ve Türk düşmanlığına dayanırken, Ermeniler
gerçekte yaşamını sürdürebilmek için Türkiye’ye ihtiyaç duyma çelişkisine düşmektedir.
Gerçekten de bu çelişki ve gittikçe kötüleşen sosyo-ekonomik durumun karşısında “Hay Dat” doktrinine dayalı politika yavaş
yavaş geçerliliğini kaybetmektedir. 1988’de büyük depremin meydana geldiği Spitak’ı 2000’lı yıllarda ziyaret eden bir Japon’a
göre bir Spitak sakini böyle demiştir (bkz: “Hushigina Hushigina Arumenia”, 2007):
Bu Depremde bütün ailemi kaybettim… Elbette kışın çok soğuk olur. Neden başka yere göç etmeyip burada yaşamaya devam
ettiğimi kendim de bilmiyorum. Belki Vefat eden ailem burada uyuduğu içindir galiba…
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Su mu? Almaya gidiyorum. Buraya yakındır. Sadece buradan içme suyu çıkıyor. Ama Sevan ve Cermuk’ta da bizim gibi yaşayanlar
çok var. Ermenistan’da genel olarak çeşmeden su akmıyor. Hahaha… Japonya’da da böyle midir? Ne? Farklı mı? Tabii ki!
Yemekler de kendim üretiyorum. Fakat bu durum sadece Spitak için geçerli değil. Ermenistan’ın diğer bölgelerinde de durum
benziyor. İş mi? Yok. Ama bu da sadece burada geçerli değil. Her yerde durum aynıdır. Sovyet Birliği dağıldıktan sonra her yerde
bütün fabrikalar ve işyerleri kapandılar. Fakat Özellikle Spitak’ın durumu berbattır. Belki işsizlik oranı %100’e yakındır. Gerçi
çalıştığı gibi görünenler vardır.
Evi tekrar inşa edenlerin evlerinde tuvalet var. Biz burada ortak şekilde yaptığımız tuvaleti kullanıyoruz.
Hükümet mi? Baştan güvenmiyorum. Depremden sonra ilk zamanlarda çeşitli ülkelerden birçok kurtarma ekipleri ve yardım
grupları geldiler, fakat hemen geri döndüler. Hükümetin bize para vermemesinin sebebi de bildiğimiz “Karabağ Savaşı”dır.
Çaremiz yok. Depremden dolayı ölenler var, savaşta ölenler de var. Yurtdışındaki Ermeniler de sadece Karabağ’a merak
ediyorlar. Şimdi ise Karabağ’dakilerin duruma göre bizim durumumuz çok daha beter, öyle değil mi?
Ne? Bundan sonra Karabağ’a mı gideceksin? İyice gözlemle, Stepanakert’in durumunun nasıl olduğunu! Laçin yolunun
durumunu bu yolunkiyle karşılaştır! Vallahi Grasnost’tan sonra hiç iyi bir şeyler olmadı!
Bu sakine göre, Ermenistan’daki Ermenilerin sosyo-ekonomik durumu Karabağ’dakilerden daha kötüyken hem Ermenistan
hükümeti hem de Ermeni diasporası sadece Karabağ Sorunu ve “Ermeni Meselesi” söz konusudur ve Ermenistan’ın diğer
yerlerinde yaşayan Ermenilere ilgilenmemektedir. Yani Ermenistan’daki Ermenilere göre önemli olan artık “Ermeni Soykırımı”
ve Karabağ Sorunu değil, iş bulup nasıl kendi karnını doyurmaktır. Mesela 2011’de Erivan’da hükümetin istifası için binlerce
kişi Cumhuriyet meydanında ekonomik durumunu protest etmiştir. Bu gösteriye eski cumhurbaşkanı olan Levon Ter-Petrosyan
da yer almıştır (“Ermenistan’da Protestocular Meydana İndi”, 2011). Bu durum Ermenistan’daki Ermenilerin ekonomik durum
konusunda şikâyetin ne kadar büyük olduğunu göstermiştir.
Bu duruma karşı, Ermenistan’daki bazı aydınlar ve siyasal partiler de Ermenistan’ın “Ermeni Meselesi”ne daha yumuşak ve
gerçekçi yaklaşımları tercih etmek zorunda kalmıştır. Müreffeh Ermenistan Partisi de kötü sosyo-ekonomik durumdan kurulmak
için Türkiye ile diplomatik ilişkileri kurmayı “Ermeni Meselesi”nden daha ön plana çıkarmaktadır (bkz: Gasparyan, 2014) ve bu
parti 2008 yılındaki cumhurbaşkanı seçiminde kazandığı oy oranı ihmal edilmez olan %21,5 olmuştur (Tüysüzoğlu, 2013, s. 238).
Böylece diaspora ve Ermenistan hükümeti resmen “Ermeni Meselesi” ve Karabağ Sorunu’nu söz konusu olarak tutarken
Ermenistan Ermenileri ise yaşamını devam ettirmek için Türkiye’ye ihtiyaç duymakta ve onların arasında “Ermeni Meselesi”nin
önemi azalmaya başlamıştır. Yani “Ermeni Meselesi ve Türksüzleştirme Politikası” ve “hayatını sürdürmek için gereken Türkiye
ve Türkler” arasındaki çelişkinin karşısında Ermenistan’ın ulus-devlet olarak meşruiyeti ve “Ermeni Soykırımı” iddiasına dayalı
Ermeni ulusal kimliği önemli derecede sallanmaya başlamıştır.
5. Sonuç
Tarihte Ermeniler dünyanın dört bir yanında azınlık halinde yaşamını devam ettirdiğinden herkesin toplumsal, kültürel ve
ekonomik yapıları birbirinden farklıydı ve Ermenilerin ortak noktası sadece “Apostolik Kilisesi”ydi. Ayrıca Ermenistan devleti
de Rusya’nın stratejisi doğrultusunda kurulduğu için kendisini meşrulaştıran “efsane” eksikti. Bu yüzden farklı sosyo-kültürel
yapıya sahip olan Ermenileri nasıl birleştirip seküler ulusal kimliği oluşturmak ve Ermenistan’ın ulus-devlet olarak meşruiyeti
nasıl pekiştirmek söz konusuydu.
Sovyet Birliği Ermeniler içindeki “Hay Dat” doktrini ve Türk düşmanlığını kullanmış ve diaspora-Ermenistan arasındaki
ilişkilerini güçlendirmeye teşvik etmiştir. Bu süreçte Ermenistan Ermenileri için de “Ermeni Meselesi”nin önemi artmış ve dünya
çapında Ermenilerin Türklere karşı düşmanlığı yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu durum, 1988’den başlayan Ermenistan ve
Karabağ’dan Türk nüfusunun sürgününe sebep olmuş ve “Tarihi anayurdu Türklerden arındırma”ya yönelik Ermeni milli
hareketinin hedefi kısmen olsa da gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Ermeniler içindeki Türk düşmanlığı Ermeniler kendisi bile
kontrol altına tutamadığı kadar yükselmiştir.
Fakat Ermenistan’dan Türk nüfusu sürüldükten ve Türkiye ile sınırı kapandıktan sonra Ermenistan’ın sosyo-ekonomik durumu
oldukça kötüleşmiş ve Ermenistan Kafkasya’da izole edilmiş hale düşmüştür. Bu durumda Ermenistan’daki Ermeniler “Ermeni
Meselesi ve Türk düşmanlığı” ile “hayatı sürdürmek için gereken unsur olarak Türkiye ve Türkler” arasındaki çelişkisinin
farkında olmaya başlamış ve Ermenistan Ermenileri için “Ermeni Meselesi” gerçek hayattaki önemini yavaş yavaş
kaybetmektedir.
Ermeniler içinde “Türk düşmanlığa dayalı kimlik ve hayal” ve “Türkiye ve Türklere gerçek hayattaki ihtiyaç” arasındaki çelişkiler
kötü sosyo-ekonomik durum altında gittikçe büyümekte ve Bu büyüyen çelişki karşısında Ermeni ulusal kimliği krize girme
tehlikesiyle karşı karşıya düşmüştür. Böylece Ermeni ulusal kimliğinin tekrar nasıl kurgulanmalı olduğu sorusu artık Ermeniler
için en önemli gündeme gelmiş durumdadır.
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TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLİ GIDA ÜRÜNLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN
ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
Fatmanur AVAR1 - Kübra Göksu KÖSTEPEN2
Özet
Türkiye, coğrafi konumu, farklı toprak yapısı ve zengin beşeri sermayeye sahip olması sebebiyle çeşitli coğrafi ürün potansiyeline
sahiptir. Dört mevsimin belirgin bir şekilde yaşandığı ülkemizde, verimli arazilerin bol olması birçok türde meyve ve sebzenin
yetiştirilmesini sağlamaktadır. Ortam özelliklerinin sağladığı ürün zenginliği, coğrafi etiket yoluyla ürünlerin korunmasını teşvik
etmektedir. Coğrafi etiket, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri ile kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile
özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaret olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de coğrafi işaretlemenin önemini
ortaya çıkarmak, tüketicilerin coğrafi etiketli ürünlere algısını, farkındalığını tespit etmek ve bu algının satın alma tercihlerine
olan etkisini araştırmaktır. İzmir ilinde yapılan anket çalışmasıyla farklı demografik özelliklere sahip 110 katılımcıya ulaşılmıştır.
Yanıtlar, 5’li Likert ölçeği ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Faktör
analizi ile de verilerdeki belirleyici boyutlar elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, İzmir’de ikamet eden tüketicilerin coğrafi
etiketlere olan algı düzeyi ve coğrafi etiket hakkındaki fikirlerinin mevcut durumu ortaya konulmuş, sorunlara yönelik çözüm
önerileri geliştirilmiştir. Bu konuda, ilgili paydaşlarda farkındalık ve gündem yaratılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi etiket, Tüketici tercihleri, Satın alma davranışı
Jel Kodları: M31.
THE EFFECT OF GEOGRAPHICALLY INDICATED FOOD PRODUCTS ON CONSUMER PURCHASING
BEHAVIOR IN TURKEY: THE CASE OF İZMİR PROVINCE
Abstract
Turkey has several geographic product potentials due to its geographical position, different soil structure and rich human capital.
In our country where four seasons have been experienced clearly, abundant fertile lands allow growing many kinds of fruits and
vegetables. The richness of the product provided by the environment features, promotes the protection of products through
geotagging. A geographical indication is defined as a sign indicating a product identified with a region, area or country with a
significant quality, reputation or other characteristics. The aim of this study is to reveal the importance of the geographical
indication in Turkey, identify geo-tagged products to consumers perception and evaluate the effect of the awareness of the
purchasing preferences of this perception. With the survey conducted in İzmir, 110 participants with different demographic
characteristics were reached. Responses were evaluated with 5-point Likert Scale. Data were analyzed by using SPSS package
program. Factor analysis was used to determine the dimensions of the data. As a result of the study, the current situation of the
opinions of the consumers residing in İzmir on the geographical indications and their perception about the geographical
indications were put forward and solutions were proposed for the problems. In this regard, awareness and agenda have been
tried to be created by relevant stakeholders.
Key words: Geographical indication, Consumer preferences, Purchasing behavior
Jel Codes: M31.
1.Introduction
With the socioeconomic changes and population growth, human needs, tastes and preferences have started to be reshaped in
the world and this has changed the consumption structure. Globalizing trade has enabled the production of many products on
the one hand, while the production of products whose content has been manipulated has increased rapidly. This has led to the
desire of consumers to adopt and use local values and to consume them (Orhan, 2010).
Products in Turkey not only vary by the climatic conditions and agricultural activities but also in terms of different skills and
methods of production resulting from the extensive history and culture. In this way, the region referred to and the product
referred to and named are subject to the registration of geographical signs. Geographical indication is beneficial for the
consumer, producer and national economy.
A significant number of studies have been conducted to reveal consumer perception of a specific geographically indicated
product; however, no research has been conducted to determine the perception levels of consumers on these products, and
researchers have focused more on product and product categories in their studies. In this study, the perception of the consumer
1
2
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about the geographically indicated product, consumer awareness and how this awareness affects the purchasing preferences are
tried to be revealed.
2. Geographically Indicated Product Concept and Its Importance
2.1. Geographically Indicated Product
Geographical signs are indicative of a product that is identified with the region, area, or country in which it is located in terms
of its distinctive quality, reputation or other characteristics (Ertan, 2010; Nizam, 2011; İbret & Küllü, 2012; Giray et al., 2012).
The concept of geographical indication first emerged in the late 19th century and the first application took place in France in
the early 20th century. The first attempt made in Turkey dates back to the 19th century (Suratno, 2004).
The World Intellectual Property Organization (WIPO) divides geographical indication into two as the protected designation of
origin and the merchandise mark (Coskun, 2001). Protected designation of origin; is the production, processing and other
activities of a product in a region or area whose geographical boundaries have been determined by using all natural and unnatural
elements of the region. Merchandise mark; a product is identified with its natural and unnatural resources or reputation in a
region or area whose geographical boundaries have been determined and at least one of the production, processing and other
activities of this product is carried out in this region (TPE, 2011).
3. Consumer’s Attitude and Behavior in Purchasing
In this part of the study, firstly the concept of consumer behavior and purchasing decision process are examined. Depending
on the main concept of the study, the effects of packaging and label are tried to be discussed in detail.
3.1. Buying Behavior of Consumer and Decision Process
The purchasing behavior of the consumer is influenced by the factors that are defined as 4P of marketing (Oluç, 1991; Papatya,
2005). Therefore, consumers turn to the goods and services that they think they can best meet their wishes and needs.
The consumer behavior, which is influenced by various internal and external factors, has a complex structure and can vary from
person to person, has different roles for different participants and different roles in the purchasing decision process. Marketers
and businesses need to know the stages of the decision-making process that explains the actions and behaviors of consumers
in their daily lives in order to be able to hold on and be permanent in the market and to gain competitive advantage by
understanding consumer needs and desires.
4. Research
In this part of the study, awareness of consumers about geographical indication, product preferences and effects of
geographically indicated product in purchasing processes were investigated.
4.1. The Aim of the Study
National and international globalization and the intense competition has led businesses to develop different strategies and
differentiate them from their competitors. One of the methods of competitiveness is the geographical labeling of the products
owned by the enterprises. In this study, it was aimed to investigate the awareness of the people with various demographic
characteristics on the geographically indicated products in food products and to determine to what extent the geographically
food products affect the buying behaviors.
4.2. The Method of the Study
In this study, in order to measure the awareness of consumers with geographically indicated products in food products and
their effects on purchasing behavior of consumers, questionnaire was applied to 180 consumers with demographic
characteristics.
In the study, convenience sampling was used as the sampling type. 111 consumers responded to the survey. Participants in this
study were people with various demographic characteristics.
In the survey design part of the study, in order to measure the demographic characteristics of the participants, multiple choice,
5-point Likert scale (Strongly Disagree, Disagree, Neither agree/Nor Disagree, Agree, Strongly Agree) were asked in order to
reveal the awareness of consumers and their effects on purchasing behaviors. During the evaluation of the results, the
distributions of arithmetic mean and factors were formed in Likert-scale questions and shown in Excel and SPSS tables.
5.Conclusıon And Suggestıons
As a result of the data obtained, suggestions have been developed in order to reveal the perception about geographical labeling
and to develop this perception in İzmir province. The following conclusions and recommendations may be presented.
When the shopping habits were evaluated, it was seen that the majority of the participants shopped in the supermarkets.
Directing consumers to local markets, organic markets and local producers and increasing trust in these places is extremely
important in terms of contributing to the economy.
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In addition, it can be said that it would be beneficial to make studies to evaluate and increase the rates when the frequency of
purchase of the participants from the dairy products, meat products, bread and cereals group, food products having geographical
label in fruit and vegetable group. In addition, in general, participants were willing to pay more for geographically indicated
products than others, but the amount they agreed to was quite low. Accordingly, it is recommended that the quality of these
products increase significantly compared to products that do not have a geographical label and that these products should be
placed on shelves in a way that attracts more attention.
Based on the results of the study, it is suggested that geographically indicated products should be included more on social media.
The increase in consumer demand through effective protection will lead to an increase in the production of geographically
indicated products and will also contribute to the development of different sectors in the region.
As a result, it is possible to say that the awareness of geographically indicated products has not reached a sufficient level. With
the increase of necessary publicity, advertising and marketing activities, the society should be made aware of that product and
their benefits.
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DÜNYADAKİ GÖÇ HAREKETLERİ; TÜRKİYE VE ALMANYA GÖÇMEN
POLİTİKALARI MUKAYESESİ
Erhan AKARDENIZ1
Özet
Çalışmada, Dünyadaki mevcut göçmen sayıları, demografik durumları ile göç hareketlerinin kıtalar arası dağılımı hakkında
istatistiki veriler ortaya konulmuştur. Bu veriler değerlendirildikten sonra da Almanya’da II. Dünya Savaşı sonrası uygulanan
göçmen politikaları ile Türkiye’de 2011 yılından itibaren Suriyelilere yönelik yapılan uygulamalar mukayese edilerek, göç
politikalarının oluşturulması hususunda alternatif politika önermeleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Jel Kodları

: Göç, Dünya Göç Hareketleri, Göç Politikaları, Königstein Kota Sistemi
: R23, R29.

SUGGESTED POLICIES FOR TURKEY FROM PERSPECTIVE OF GERMANY APPLICATION THAT
IMMİGRANT POLİCİES
Abstract
In this study, the statistics of the number of immigrants in the world, the demographic conditions and the distribution of
migratory flows among the continents are presented. After evaluating this data, comparing alternative immigration policies
implemented in Germany after World War II and the applications made in Turkey to Syrians since 2011, it is presented
alternative policy proposals for the establishment of immigration policies.
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1. Giriş
İnsanların doğal, siyasi, ekonomik v.b. nedenler ile yer değiştirme isteği her geçen gün artmakta küreselleşen dünyada daha iyi
yaşam şartlarına ulaşma isteği ile göçmen veya mülteci nüfus her geçen gün artmaktadır. Bu husus ülkelerin politika yapıcılarının
dikkate alması gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Göç alan veya göç güzergahında bulunan ülkelerin göç
unsurunu dikkate almadan kendi ülke iç dinamiklerine yönelik yapacakları politikaların başarılı olma ihtimali azalacaktır.
Gerçekleştirilen başarılı politikalar bozulacaktır. Ülkede iyi bir eğitim politikası arzulanıyorsa, göç ile gelen nüfusun eğitim
şartlarına ve politikalarına adaptasyonları gerekmektedir, aksi halde bu mümkün olmayacaktır. Şehirler için iyi bir altyapı hizmeti
politika hedefleniyorsa, mevcut şartlar içerisinde yeterli olacak ve başarılı kabul edilecek bir altyapı sistemi göç alan bir ilde söz
konusu ise başarılı olmaktan ziyade eksik ve aksak bir görünüm sergileyebilecektir. Bu nedenle ülkemizin maruz kaldığı özellikle
Suriye’den gelen göçler için bir politika oluşturma zamanı ve fırsatı bugüne kadar olmamıştır. Çünkü bir anda sınıra yığılan
yüzbinleri savaş ortamında bırakmak insani açıdan mümkün değildi. Bu göçün düzensiz ve kitlesel oluşu politika yönetimini ve
planlamasını da olumsuz etkilemiştir.
Çalışmada vurgu yapılmak istenen en önemli husus mevcut veriler ışığında göç ve göçmen olgusuna dikkat çekmek ve bu
olgunun tüm dünya devletleri nezdinde çözüme kavuşturulması gereken önemli bir uluslararası konu olduğunu ifade etmektir.
Bu kapsamda konu değerlendirildiğinde de göç olgusuna ilişkin ortaya konulacak politika önermelerinin belirlenmesinde ortak
hareket etmenin tüm ülkeler için önem taşıdığını belirtmek gerekmektedir. Bu çalışmanın ilk ayrımında kavramsal olarak göç ile
ilgili açıklamalar yapılacaktır. Bu noktadan hareketle ikinci ayrımda Almanya göç politikaları değerlendirilecektir. Üçüncü
ayrımda ise Türkiye’de yaşayan göçmenlerin demografik özelliklerinden bahsedilerek, Almanya’nın uyguladığı kota sisteminin
ülkemizde uygulanması halinde ortaya çıkacak göçmenlerin illere dağılım senaryosu değerlendirilmektedir. Yazının temel iddiası,
birçok ülke tarafından sorun olarak görülen göç olayı gerekli politikalarla yönetildiği takdirde göç alan ülkeye negatif dışsallığı
ortadan kaldırılarak katkıya dönüştürülebilir.
2. Kavramsal Çerçeve
Göç, insan türünün en yaygın eylemlerinden birisidir. Tarih boyunca insanlar, karşı karşıya kaldıkları ekonomik ve siyasal
değişimler, çalkantılar, insan hakları ihlalleri, afetler, kıtlık, açlık, salgın hastalıklar, ülkelerarası çatışmalar, iç savaşlar vb. çok
çeşitli nedenlerle topraklarını, kendi rızaları ve/veya başkalarının baskı ve tehditleri sonucu terk etmek, geçici ve/veya sürekli
bir çözüm olarak yaşamlarını sürdürebilecekleri daha güvenli yerlere sığınmak zorunda kalmışlardır (Çağlar, 2011). Birleşmiş
Milletler Uluslararası Göç Örgütüne göre; kişinin yasal statüsünden bağımsız olarak, taşınmakta olan veya uluslararası bir
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sınırdan veya bir Devlette yaşadığı alışılmış ikametgâhından uzaklaşan herhangi bir kişiyi göçmen olarak tanımlar. Göç; süresi,
yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleridir (www.iom.int). Bazı politika yapıcılar, uluslararası
örgütler ve medya organları göçmen ve mültecileri kapsayan "göçmen" kelimesini çatı terimi olarak anlıyor ve kullanıyor.
Örneğin, uluslararası göçle ilgili küresel istatistikler, genellikle birçok sığınmacı ve mülteci hareketini içerecek "uluslararası göç"
tanımını kullanmaktadır.
Mülteci; “Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve, söz konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen
kişi” olarak tanımlanmaktadır (IOM,2009,s.43). Ülkesini terk ederek, mülteci olduğu iddiasıyla bir başka ülkeye sığınan fakat
henüz mülteci olup olmadığı hakkında yetkili merciler tarafından karar verilmemiş kimseler ise sığınmacı (asylum seeker,
defector) şeklinde ifade edilmektedir (Deniz,2014,s.178).
Şekil 1’de devlet merkezli bakış açısıyla göç sınıflaması yapacak olursak; istenen ve istenmeyen göç olarak ifade etmemiz gerekir.
İstenen göç, yüksek nitelikli olmak üzere ülke ekonomisi için ihtiyaç duyulan işgücü ifade ederken; istenmeyen göç ise,
uluslararası hukukun gereği olarak kabul edilmek zorunda kalınan aile birleşimi göçü ve ilticadır. Bu göç türlerinden iltica,
günümüzde Avrupa Birliği gündeminin üst sıralarında yer almaktadır. İltica edenler (asylum seekers), iltica başvurusunda
bulunan ve bu başvurusu inceleme aşamasında olan kişilerdir (Şemsit,2018,s.277).
Grafik 1: Devlet-Merkezli Bakış Açısıyla Uluslararası Göç Sınıflandırması

Kaynak: Carling, 2007,s.2.
İltica, ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba mensubiyet veya siyasi görüş nedeniyle zulme uğramaktan kaçan kişilerin başka
bir devletin kendi topraklarında kalmasına izin ermesini sağlayan bir uluslararası koruma şeklidir. Bu kişilere, 1951 Cenevre
Sözleşmesi kapsamında mülteci statüsü veya sığınılan ülkenin ulusal mevzuatına göre geçici koruma statüsü verilebilmektedir
(King ve Lille, 2016,s.43).
2.1. Dünya Göç Hareketlerine Genel Bir Bakış
Uluslararası göçmenlerin sayısı Dünya genelinde hızla büyümeye devam etmektedir. 2000 yılında 173 milyon, 2018 yılında 259
milyona yaklaşmıştır. 85 milyon artış göstermiştir. Uluslararası göçmenlerin yaklaşık üçte ikisi Avrupa'da (77,9 milyon) ya da
Asya'da (79,6 milyon) yaşmaktadır. Kuzey Amerika ise üçüncü sırada(54 milyon) bulunmakta, ardından Afrika (24,7 milyon),
Latin Amerika ve Karayipler (10 milyon) ve Okyanusya (8 milyon)gelmektedir (www.un.org).
Tablo 1:Göçmenlerin Ülke Gruplarına Göre Dağılımı ve Demografik Özellikleri
Uluslararası Göçmenler
(1000 kişi)
Dünya
Gelişmiş Ülkeler
Gelişmekte Olan Ülkeler
Türkiye

2000
172.703
103.375
69.327
1.281

2018
258.996
145.983
111.731
3.685

Uluslararası Göçmenlerin Ülke
Kadınların Oranı (% )
Nüfuslarına Oranı (% )
2000
2,8
8,7
1,4
2

2018
3,4
11,6
1,8
6,0

Kaynak: www.un.org
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2000
49,1
51,1
46,1
51,9

2018
51,8
43,9
50,4
53,0

Yaş Gruplarının Oranı (% )
0-19
14,0
8,6
21,1
28,8

20-64
74,3
76,2
71,8
64,4

65+
11,7
15,2
7,1
6,9
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Tabloya bakıldığında göçmenlerin çoğunluğunun gelişmiş ülkelere göç ettiği görülmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkelerdeki
göçmenlerin ülke nüfusları içindeki paylarında artış görülmektedir. 2000 yılında yüzde 8,7 olan göçmen nüfusu 2018 yılına
gelindiğinde 11,6’ye yükselmiştir.
Grafik 2: 2000-2018 Yıllarında En Fazla Göçmen Sayısına Sahip Ülkeler (Milyon)
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Kaynak: www.un.org
Dünyanın en fazla göçmen bulunduran ülkesi Amerika Birleşik Devletleri’dir. 50 milyona yakın göçmenin yaşadığı ülkeyi Rusya,
Almanya ve Çin takip etmektedir.
En fazla göçmen veren ülkelere baktığımızda Hindistan ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra Meksika gelmektedir. Rusya ve
Çin hem göç alan ülke sıralamasında hem de göç veren ülke sıralamasında önde oldukları görülmektedir.
Tablo 2: 2017 Yıllında En Fazla Göç Veren Ülkeler (Milyon Kişi)
S.N.

Ülke Adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Hindistan
Meksika
Rusya
Çin
Bangladeş
Suriye
Pakistan
Ukrayna
Filipinler
İngiltere
Afganistan
Polonya
Endonezya
Almanya
Kazakistan
Filistin
Romanya
Turkiye
Mısır
İtalya

Milyon Kişi
16.6
13.0
10.6
10.0
7.5
6.9
6.0
5.9
5.7
4.9
4.8
4.7
4.2
4.2
4.1
3.8
3.6
3.4
3.4
3.0
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Kaynak: www.un.org
Dünya geneline göçmen sayılarına baktığımızda 2000 yılında 172,7 milyondan, 2018 yılında 258,9 milyona (%66,7), mülteci sayısı
ise 22,3 milyondan 70,8 milyona (%217,5) çıktığı görülmektedir. Bu mültecilerin; 41,3 milyonu dâhili olarak yerlerinden edilmiş,
evinden kaçmak zorunda kalan ancak ülkesinin sınırları içinde kalan kişiler, ilticası kabul edilen 25,9 milyon mülteci ve 3,5 milyon
kişi sığınmacı konumundadır. Kendi ülkesinden kaçan, başka bir ülkeye giren ve iltica başvurusunda bulunan, yani bu ülkedeki
uluslararası koruma hakkı olan kişidir (www.dw.com).
Grafik 3:2018 En Fazla Mülteci Barındıran Ülkeler

Kaynak: www.unhcr.org
2014'ten bu yana olduğu gibi, Türkiye 2018 sonunda 3,7 milyon mülteci sayısı le en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan
ülke olmuştur. Türkiye'deki mültecilerin yüzde 98'inden fazlası 3,6 milyon kişi ile Suriyeli mülteciler oluşturuyor
(www.unhcr.org).
Avrupa kıtasının en büyük sorunlarından biri gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahip olmasıdır. Avrupa’ya başarılı bir şekilde uyum
sağlamış göçmenlerin Avrupa’nın demografik ihtiyaçları için bir çare olabileceği görülmektedir(www.gocvakfi.org.tr).
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK, UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
verilerine göre dünyadaki toplam mülteci sayısı -kayıt altına alınmış olan- 1974 yılında 2.4 milyon, 1984 yılında 10.5 milyon ve
1994 yılında 25 milyondur. Bu sayı 2003 yılında 20.6 milyona düşmüştür. 2014 yılında 19,5 milyon olan sayı 2018 itibariyle 70,8
milyon civarındadır (www.un.org).
Dünyadaki göçmen hareketleri tek bir rota veya yönelim göstermemektedir. Bulunan yer ve kıtaya göre farklı yönlerde
olabilmektedir. Amerika kıtasında; güneyden kuzeye, Asya kıtasında; doğudan batıya ve güneye, Afrika kıtasında ise güneyden
kuzeye doğru olabilmektedir (www.weforum.org).
Grafik 4: Başlıca Mülteci Güzergâhları
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Kaynak: www.nationalgeographic.com
Son yıllarda ekonomik, sosyal ve toplumsal olaylara bağlı olarak göç hareketliliğinin arttığını görülmektedir. Dünya geneline
baktığımızda gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir rota oluştuğu görülmektedir. Latin Amerika ülkelerinden,
Amerikaya; Ortadoğu ve Afrikadan, Avrupaya; Mynmar, Malezya ve gibi ülkelerden Avustralya’ya yönelik hareket eden dünya
genelinde yönelim bulunmaktadır.
Grafik 5: Doğu Akdeniz Rotası

Kaynak: www.nationalgeographic.com
Özellikle Suriyelilerin de içerisinde yer aldığı Ortadoğu ülkelerinden Avrupa’nın batısına doğru izlenen güzergâh grafik
görülmektedir.
Grafik-6: Akdeniz Rotası

Kaynak: www.nationalgeographic.com
Özellikle Afrika ülkelerinden Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için seçilen güzergâhlara baktığımızda Avrupa’nın
Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerine ulaşıp oradan da Avrupa içlerine özellikle batı Avrupa’ya doğru yoğun bir göç güzergâhı
oluşmuş durumdadır.
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Grafik 7: Orta Amerika Rotası

Kaynak: www.nationalgeographic.com
Amerika’nın tarihine baktığımızda bağımsızlığını ilan etmeden önce, XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın başına kadar yaklaşık olarak
8-10 milyon Afrikalı yani dünyadaki(Amerika) tarlalarda çalıştırılmak üzere getirilmiştir (Rosman ve Rubel, 1998:301).
Günümüzde ise Latin Amerika ülkelerinden özellikle Venezüella ve Meksika’dan göç almaktadır.
Grafik 8: Güneydoğu Asya Rotası

Kaynak: www.nationalgeographic.com
Bir diğer göç rotası da Avustralya kıtasına doğru gerçekleşmektedir. Avustralya göç ekonomisi, devletin sunduğu yüksek hizmet
imkânları, yüksek standartlı sosyal hizmetler, kişi başı düşen milli gelirin yüksek olması, kaliteli ve iyi düzeyde eğitim seviyesi,
özgürlük, yüksek düzey kalkınma ve gelişmişliğe bağlı olan kültür çeşitliliği, refah seviyesinin yüksek olması Avustralya’ya göç
edilmesinin başlıca nedenlerindendir (Günay, Atılgan &Serin,2017,s.49) .
2.2. Almanya Göçmen Poılitikaları
II. Dünya savaşı sonrası Almanya oldukça yüksek bir göç akınıyla karşı karşıya kalmıştır. Her ne kadar Alman yetkililer
Almanya’nın bir göç ülkesi olduğu gerçeğini kabul etmeseler de (Faist, 1994,s.439) Almanya en büyük göçü alan ülkelerden
birisi olmuştur. Göçmen ülkesi olmayı kabul etmemek Alman ulusal politikalarının bir parçasıydı. Almanya’ya gelen göçmenlerin
en geniş grubunu 1945 sonrasında 8 milyon kadarı bulan doğu Almanya’dan gelen ve 1989’dan itibaren dağılan Sovyetlerden
gelen ve sayıları 2 milyonu bulan “etnik Almanlar” oluşturmaktadır. Almanya’da geleneksel olarak göçün 3 kaynağı vardı: Eski
Alman topraklarından Sovyetlerden ve Doğu Avrupa’dan sürülen, kovulan veya eskiden orada esir kalan Etnik Almanlar
(Aussiedler, Vertriebener, Fluchtling), Akdeniz ülkelerinden gelen misafir işçiler (Gastarbeiter), ve iltica edenler (Asylant)
(Canefe, 1998, s.525)
Almanya göç politikalarını değerlendirirken iki yönlü konuyu ele almak gerekmektedir. İlk olarak Avrupa Birliği üyeliği nedeniyle
birliğin izlemiş olduğu göç politikalarının Almanya’ya yansımalarını değerlendirmek gerekmektedir. İkinci olarak ulus devletin
izlediği politikaları ele almak gerekmektedir.
Öncelikle Avrupa Birliği politikalarına bakacak olursak Avrupa Birliğinin serbestleşme ve güvenlik adına attığı hukuksal adımları
Özcüre’ye (2016) göre 3 temel başlıkta toplanmaktadır. Bunlar; Giriş ve Sınır kontrolleri ile ilgili olanlar; Göç ile ilgili olanlar ve
Sığınma ile ilgili olanlardır.
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1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi, uluslararası hukuk bağlamında AB üyesi ülkeleri bağlayan ve sığınma hakkını temel bir hak
olarak tanıyan ilk metin olması nedeniyle önemlidir. Sözleşme mülteciyi "ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti
veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu
nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi" (Aldırmaz,2017:85) olarak tanımlayarak mültecilerin geri gönderilmeme
ilkesine vurgu yapması yönünden önem taşımaktadır. İkinci olarak AB, 1967’te New York Protokolü’nü onaylamıştır. 1985’te
Avrupa Topluluğu üyesi beş ülke (Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda) tarafından iç sınır kontrollerinin
kaldırılması ve serbest dolaşımın sağlanmasını amaç edinen Schengen sistemiyle siyasi bütünleşme ve birlikte sorun çözme
politikasını benimsemeye çalışmasına rağmen göç temelli sorunlarda ortak hareket edememiştir. 1999 yılında yürürlüğe giren
Amsterdam Anlaşması ile AB vatandaşlığına vurgu yapılmıştır. Ortak dışişleri ve güvenlik politikasıyla birlikte üye ülkeler
arasında sınır kontrollerini kaldırmak amacıyla Schengen, AB hukukunun parçası haline getirilmiştir(Hopyar,2017:62). 1999’dan
bu yana Avrupa Ortak Sığınma Sistemi’ni kurmaya çalışan AB, mültecilerle ilgili üzerinde uzlaşılmış ve tüm birlik ülkeleri için
geçerli olacak bir politika oluşturmayı amaçlamıştır(Özge,2010:52). Ulus devletinin üzerinde politikaların başlangıcı sayılabilecek
olan Schengen Anlaşmasını 1992 yılındaki Maastricht antlaşması izlemiş ve topluluk ekonomik amaçların yanında siyasi olarak
ta amaç birlikteliğini ortaya koymuştur. Antlaşmanın AB’nin göç politikası açısından en önemli noktası ise, Antlaşmadan önce
devletler arası koordine edilen Trevi ve Göç Grubu gibi oluşumları kurumsal olarak birleştirmesi ve Trevi Grubunu “Adalet ve
İçişleri” alanına entegre etmesidir (ORSAM, 2012:13). 2003 yılında Lahey Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirve sonucunda 2010
yılına kadar sürecek bir plan ortaya çıkmış; kaynak ve transit ülkelerin iltica sistemlerinin güçlendirilmesi, üçüncü ülkeler ile
işbirliği geliştirilmesi, düzensiz göçle mücadele, yeniden yerleştirme programlarının geliştirilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması
kapsamında çalışmaların arttırılması öngörülmüştür(Şen ve Özkurul,2015:98).
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, birlik dışından gelen göçmenlere yönelik ilk olarak 2007 yılında komisyonun kabul ettiği tasarı ile
oturma ve çalışma izni vermeyi gündemine aldı. Daha sonra Mavi Kart olarak da anılan bu düzenleme, Amerika Birleşik
Devletlerinin Yeşil Kart projesine rakip olarak da kabul edilmektedir. Dönemin AB Komisyonu Başkanı Manuel Barroso
projenin Avrupa’nın daha nitelikli emek göçü almasını sağlayacağı ve bunun da rekabet gücünü arttıracağını söyleyerek 2009
yılında Mavi Kart projesinin Komisyon tarafından onaylandığını duyurmuştur (EU Blue Card, 2016).
Avrupa tarihsel süreçte uygulanacak sosyal ve siyasal politikalara önceleri ulus devletler olarak karar verirken şuan birlikte politika
ve perspektif oluşturmaktadırlar. Göç ile ilgili olarak ta uzun vadeli ekonomik ve sosyal entegrasyona önem verilmektedir.
Burada yerel yönetimlerin entegrasyondaki sorumlulukları çok fazla arttırılmıştır. Farklı kültürlerden, farklı eğitim seviyelerinden
bireylerin genellikle acil olarak barınma ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi daha sonra da eğitilerek entegre edilmesi
gerekmektedir. Avrupa'daki Paris, Brüksel ve Nice'deki son terör saldırılarından dolayı büyük sosyal huzursuzlukla karşı karşıya
kalan Avrupa günlük yaşamda kültürel ve dini farklılıklar etrafında artan gerilim; yerel düzeyde , devlet düzeyinde ve ulusal
politikada oynaklığın artmasına neden olmuştur. Birçok açıdan, bu karmaşık ve çekişmeli ortam, şehirlerin başarılı entegrasyon
stratejileri tasarlama ve sunma biçimleri üzerinde büyük önem taşımaktadır.(Katz vd,2016:2)
Yaklaşık 20 yıldır Batı toplumlarında göçmenler, mülteciler ve sığınmacılara karşı önyargılar, korkular artmış olmasının yanı sıra
ırkçı söylemlerinde yaygınlaştığını görmekteyiz. Özellikle 1990’ların ortalarından itibaren Doğu Avrupa ve Afrika’dan Avrupa
ülkelerine olan mülteci akını, belirli bir kesim tarafından ‘yoksulların işgali’, ‘Avrupa’nın saldırıya uğraması’ şeklinde
değerlendirilmektedir. Böylesine tanımlamalara “Göçmenler ücretleri düşürür, yerli nüfus arasında işsizliği yükseltir,
doğurganlıklarıyla sosyal sistemi çökertir ve ulusal kimliği tehlikeye düşürürler gibi ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yeni
argümanlar da ilave edilmektedir (Özekmekçi, 2010:44). Burada batı ile doğu arasındaki kutuplaşma ister ekonomik ister siyasi
isterse de terör algısı nedenleriyle artması batının hem göç politikalarını etkilemekte hem de göçmenlere olan bakış açılarını
toplum nezdinde değiştirmektedir.
Tablo 3: AB Göç Politikalarını Etkileyen Antlaşmalar
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Yapılan Anlaşma ve Tarihi
Schengen Anlaşması: 1985 ve 1999
Dublin Konvansiyonu: 1990
Maastricht Antlaşması: 1993
Amsterdam Antlaşması: 1997
Tampere Zirvesi: 1999
Temel Haklar Şartı: 2000 ve 2009
Seville Zirvesi: 2002
Nice Antlaşması: 2011
Avrupa Anayasası Antlaşması: 2004
Avrupa Göç ve Mülteci Paktı: 2008
Hague ve Stockholm Programı: 2004 ve 2009
Lizbon Antlaşması: 2009

Yapılış Nedeni
Serbest Dolaşım İlkesi
Sığınmacıların Statüsü
Üç Sütunlu Yapıda Göç Politikası
(adalet ve içişleri, sığınma politikası ve göç politikası)
Maastricht Sonrası Düzenlemeler
Göçmen Akışının İdaresi
Medeni, Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Haklar
AB Göç Politikasının Kaynak ve Transit Ülkelere Genişletilmesi
Göç Alanında da Nitelikli Oy Çoğunluğu
Ortak Göç Politikaları
Avrupa için Ortak Göç Politikası
Geleceğe Yönelik Adımlar
Gelinen Son Nokta
(dış sınır denetimleri, iltica, göç, suçun önlenmesi, serbest dolaşım, iç
sınırların olmadığı bir özgürlük ve güvenlik alanı sunumu)

Kaynak: Değirmenci, 2011’den derleyen Koçak ve Gündüz,2016,s.69
Avrupa üye ülkelerinin göç politikalarına göz attıktan sonra Almanya’nın izlediği politikalara bakacak olursak; İkinci Dünya
Savaşından sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışan Almanya işgücü gereksinimini karşılamak üzere az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerden işçi göçü kabul etmeye başlamıştır. 1954 yılından 1970’lere kadar Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Türkiye’den insan
gücü alımı gerçekleştirmiştir. (Aksoy, 2012:294). 1970’li yıllardan sonra göçmen emeğini sınırlamaya yönelik politikalar; “aile
birleşmeleri” sürecini oluşturmuştur. Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte AB’ne yoğun bir göç dalgası görülmüştür.
Almanya ve Avusturya bu göç dalgasından en fazla etkilenen birlik üyelerini oluşturmaktadır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından
sonra AB oluşan göç dalgasını önlemeye yönelik politikalar üretmeye çalışmıştır. Bu dönemin en önemli özelliğini; daha önce
batıya ve kuzeye göç veren AB üyesi ülkelerin artık göç hedefleri haline gelmesi oluşturmaktadır (Aykaç ve Yertum,2016.s,3).
1990’lı yıllardan itibaren göç konusunda artan tartışmalar ile Almanya, göç politikasında birtakım değişikliklere gitme ihtiyacı
hissetmiş, bu kapsamda hem vatandaşlık yasası hem de göç yasası konusunda yeni düzenlemeler yapmıştır. 2000 yılında
vatandaşlık yasasının yenilenmiş, yabancı ailelerin Almanya’da doğan çocuklarına belirli koşulları taşımaları şartı ile vatandaşlık
tanınması mümkün kılınmıştır. Söz konusu çocukların 18-23 yaş arasında ailelerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı
arasında tercih yapması mecburi kılınmıştır. Bunun yanı sıra, 1993 yılı öncesinde ülkeye giriş yapmış etnik Almanlara otomatik
olarak vatandaşlık tanınmıştır. Ayrıca daha önce yürürlükte olan kurallara göre vatandaşlık elde edilmesi için gerekli olan 15 yıldır
ülkede yaşıyor olma şartı değiştirilerek 8 yıla düşürülmüş, ancak vatandaşlık kazanılması için kişinin yeterli Almanca bilgisine
sahip olması ve kendi geçimini sağlayabilecek durumda olması şart koşulmuştur (www.auswaertiges-amt.de)
Almanya entegrasyon politikaları, diğer ülkelerdeki gibi, birkaç bakanlık tarafından yürütülmektedir. Bunlar; Federal Eğitim ve
Araştırma Bakanlığı, Sosyal hizmetler ve Çalışma Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Kadın ve Genç Bakanlığı gibi bakanlıklardır. Bu
bakanlıkları organize eden ise ana koordinatör olan Federal Göçmen ve Mülteci Bürosu'dur (BAMF). BAMF ülke genelinde
eğitim ve iş odaklı olarak entegrasyon politikalarını yürütmekle sorumludur. Bu nedenle entegrasyon kurslarını ve geniş
çerçevede entegrasyon projelerini ülke çapında desteklemektedir. Öte yandan, bölgesel olarak belirli alanlardan sorumlu olan
‘Lander’ yönetimleri de bazı entegrasyon politikalarının yürütmesini sürdürmektedir (Tuncer, 2012,s.799).
Alman göç ve entegrasyon stratejisi çok yakın bir zamana kadar Alman toplumunun sözde-homojenliğini korumaya dayanmıştır.
Alman göç politikası dört unsura dayanmaktadır (Bingöl, 2006,s.53).
- Etnisite
- Alman olmayanların kalıcı göçmenliğinin reddi
- Avrupa Birliğine entegrasyon
- İş piyasasının koşullarına göç önlemlerini ayarlama
Almanya, göçmenlerin yeni kültürü kabul etmek konusunda cesaretlendirilmesi gerektiğine karar verdiğinden, 2005 yılında
entegrasyon anlayışı değişime uğramıştır. Yeni gelenler için 600 saatlik dil eğitimi, dilde akıcılık kazandırılması amacıyla
uygulamaya başlanıldı. Yeni entegrasyon paketinde bu ve buna benzer kurslar ile Alman kültürü, vatandaşlık hak ve ödevleri ile
bölgesel adetler, ulusal önemli tarihler ve Alman demokratik sistemi aktarılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla, Almanya'ya gelecek
olanlara izin vermeden önce, zaten gelmiş olanların entegrasyonuyla ilgilenmenin daha mantıklı olduğu düşünülmüştür (Snyder,
2006: 24).
Almanya’nın son dönem göç politikası ise diğer AB ülkelerinden daha farklı bir şekilde seyretmiştir. 2008 yılında yaşanan
ekonomik kriz ile bir çok AB üyesi ülkede vasıflı göçmenlere dahi kapıların kapanmasına rağmen, Alman ekonomisi kriz
karşısında daha güçlü durabilmiş ve ekonomisi büyük yara almamıştır. Almanya kriz sonrası dönemde işgücü piyasasında ihtiyaç
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duyduğu vasıflı işgücünü temin edebilmek ve kalkınmasını sürdürebilmek amacıyla göçmenlere karşı kapılarını kapatmamıştır.
Bu çerçevede, 2009 yılı Mayıs ayında, en iyi beyinleri Alman işgücü piyasasına kazandırmak amacıyla İşgücü Göçü Kontrol
Yasası çıkartılmıştır(Kim,2011:98).
Genel hatlarıyla Almanya göçmen politikalarına baktıktan sonra Türkiye’ye göçmen politikalarında bir perspektif sunma adına
incelediğimiz “Königstein kota sistemi” hususunu detaylandırabiliriz. Bu sistem ülkeye gelen göçmenlerin eyaletler arasında
nasıl dağılması gerektiğini formüle edilmiş halidir.
Bu sistem 1949 yılında geliştirildi ve daha sonra iltica prosedürlerine de uygulanmaya başlandı. Almanya'da 2015 yılında iltica
başvurusunda bulunan 64.540 mülteci, Königstein kontenjanı uyarınca eyaletler arasında dağıtıldı. Bu sistemde kısa vadede
mültecileri, toplam nüfus ve vergi gelirlerine orantılı olarak dağılımını sağlamaktadır. Buradaki amaç federal kaynakların adil,
hakkaniyetli kullanılmasıdır (Katz vd,2016:8).
𝐸𝑦𝑎𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛
𝐸𝑦𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛
𝑛ü𝑓𝑢𝑠𝑢 ∗ 1 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖 ∗ 2
𝐸𝑦𝑎𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛 𝐴𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑐𝑒ğ𝑖 𝐺öç𝑚𝑒𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛 =
+
3
3
Königstein Kontenjan Sistemi, federal şehrin toplam nüfus içerisindeki oranının 1/3 ile yine o federal şehirden elde edilen vergi
gelirlerinin toplam vergi gelirine oranının 2/3’nün toplanması ile bulunan oran ile o şehre, gelen mültecilerden ne kadarının
dağıtılması gerektiğini ortaya koyan bir hesaplamadır.
3. Türkiye’de Uygulanan Göçmen Politikaları
Osmanlıdan günümüze kadar tarihsel süreç içerisinde birçok kitlesel ve düzensiz göçe maruz kaldığımız görülmektedir. İlk olarak
Kırım Savaş’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nde göçlerin yoğun olarak başladığı görülmektedir (Bayraktar, 2007: 407; Kaya,2014:
19). 1492 yılında on binlerce Yahudi’nin İspanya’dan gemilerle kurtarılarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarına getirilmesi, 1709
yılında Osmanlı İmparatorluğu’na gelmesi ve Macar Kral’ı II. Rakoczy Ferenc’in Osmanlı İmparatorluğu’na sığınması Osmanlı
İmparatorluğuna gelen göçlerden bazılarıdır (GİGM,2016: 8-9).
Genel itibariyle Cumhuriyet döneminden itibaren Türkiye’ye gelen göçmenlere bakıldığında ilk olarak 1922-1938 yılları arasında
384 bin göçmenin Yunanistan’dan geldiği bilinmektedir (Vatandaş, 2016: 4). Daha sonra 1923-1945 yılları arasında 800 bin kişi
Balkanlar’dan, 1933-1945 yılları arasında 800 bin kişi Almanya’dan, 1988 yılında 52 bin kişi Irak’tan, 1989 yılında 345 bin kişi
Bulgaristan’dan, I. Körfez Savaş’ı nedeniyle 1991 yılında 51 bin kişi Irak’tan, 1999 yılında meydana gelen iç karışıklıklar sebebiyle
17.746 kişi Kosova’dan Türkiye’ye göç etmiştir (Dönmez Kara,2015: 135). 1980’lerden itibaren çoğunlukla çevre ülkelerde
gelişen siyasi istikrarsızlıklardan kaynaklanan yoğun uluslararası göç hareketleri yaşanmıştır. Bu dönemde özellikle sınır
komşularımızda yaşanan siyasi gelişmeler ve silahlı çatışmalar ile Türkiye’ye yönelik uluslararası göç hareketleri, sığınmacılar,
mülteciler gibi farklı göçmen gruplarını içerecek şekilde gerçekleşmiştir(www.goc.gov.tr,2015).
Türkiye’ye yönelik son büyük göç olgusu 2011 yılında Suriye’deki yönetimin baskısından kaçan Suriyelilerin gelmesi ile
yaşanmıştır. 29 Nisan 2011 tarihinde 252 kişiden oluşan Suriyelinin sınırdan geçişi ile başlayan mülteci akını süreç içerisinde
2014 Ocak ayı itibari ile 600.000’i aştığı yetkililerce açıklanmaktadır. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle, Türkiye’de yaşayan mülteci
sayısı 3 milyonu geçmiş ve bu durum Türkiye'yi dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülkesi haline getirmiştir.
Gelen mültecilere Türkiye’nin yapmış olduğu harcama miktarı 11.4 milyar euronun üzerindedir. Ülkede yaşayan yaklaşık 3
milyon Suriyeli mülteciden yaklaşık 260 bini T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından
yönetilen 26 kampta yaşamaktadır(Akpınar,2017:17).
Türkiye’nin göç ile ilgili hukuki alandaki çalışmalarının, göç alan ülke konumuna gelmesiyle birlikte başladığı görülmektedir. Bu
süreçte yapılan çalışmaların uzun vadeli olmak yerine günü kurtarmayı amaçladığı söylenebilir. Bunun neticesinde parçalı bir hal
alan göç mevzuatının sorunları gidermede yeterli olmadığı görülmüş, AB’ne üyelik sürecinde sistemli bir hale getirilmesi için
çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Dönmez Kara, 2015: 11).
2000’li yıllara kadar göç alanındaki çalışmaları durağan olan Türkiye, Avrupa Birliği ile yapılan müzakereler sonucunda göç
konusundaki çalışmalara ağırlık vermeye başlamış ve sürecinin etkisiyle bazı politika ve kararları hızla alıp uygulamaya geçirmiştir.
Bunlardan ilki yabancılar ve iltica ile ilgili konuların AB müzakerelerine uygun hale getirilmesi, ikincisi 2003 yılında kabul edilen
Katılım Ortaklığı Belgesi’dir (ORSAM,2012: 21).
AB’nin etkisi ile hazırlanan Geri Kabul Antlaşmasında; Türkiye’nin sınır güvenliği ve uluslararası göç ile ilgili izlediği politikalar
hakkında düzenlemeler gerçekleşmiştir. Yine AB ile yapılan müzakerelerde ortaklaşa eğitimler, mevzuat üzerine çalışmalar ve
ülkeler arası ziyaretler gibi seçenekler ön plana çıkarılmıştır (Bali ve Gündoğdu,2017: 192).
2010 yılında düzenlenen Stockholm Programı’nda göç ve güvenli göç kavramlarına yer verilmiştir. Temel konu olarak belirlenen
güvenlik ekseni etrafında yeni kararlar alınmış, AB müktesebatına uygun olarak göç ile ilgili yeni düzenlemeler planlanmış, 1994
yılında İltica Yönetmeliği, 2005’te İltica ve Göç Eylem Planı AB uyum sürecine dönük olarak kabul edilmiştir (Bali ve Gündoğdu,
2017:191). Türkiye göç ile ilgili mevzuatı oluştururken uluslararası aşağıdaki uluslararası anlaşmalara taraf olmuştur (Çelikyay,
2017: 457-458):
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-1948 tarihli BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 1949 yılında kabul
edilmesi,
-1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin imzalanması,
-1967 tarihli mültecilerin hukuki Statüsüne İlişkin New York Protokolü’nün imzalanması.
2011 yılı itibariyle düzensiz ve kitlesel göç ile karşı karşıya kalan Türkiye hem zamansal olarak hem de insani olarak şartların
getirdiği sorumluluk ile Suriyeli göçmenleri ülkeye almış fakat düzenli bir göç politikası oluşturmak mümkün olmamıştır.
Ülkedeki göçmenler belli başlı bazı illerde toplanmış bu da o illerde şehrin demografik yapısını etkilemiş ve aynı zamanda altyapı
ve kamu hizmetlerini sekteye uğratacak boyutlara ulaşmıştır.
Grafik 9: Suriyelilerin İlk 10 İldeki Nüfusları

Kaynak:www.goc.gov.tr
Kayıtlı göçmen sayısı olarak baktığımızda 2018 yılı Göç İdaresi verilerine göre Türkiye’de 3.622.284 kayıtlı göçmen
bulunmaktadır. Bunların %78’i 10 ilde ikamet etmektedir. En fazla İstanbul’da 547.235 göçmen ikamet etmektedir.
Göçmenlerin yaşadıkları il ile nüfuslarını karşılaştırdığımızda Kilis oransal olarak en fazla (%80,95) göçmen barındıran şehir
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Tablo 3: Suriyelilerin Demografik Durumu
Yaş Grubu
0-4
5-9
10-14
15-18
19-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
Toplam

Erkek
278,887
255,167
199,948
150,226
319,156
205,689
169,709
120,021
79,246
58,725
47,464
33,063
23,070
33,202

Kadın
260,402
240,215
185,248
123,313
229,687
146,652
124,561
94,799
70,005
55,886
45,430
33,342
23,770
36,987

Nüfus Sayısı
539,289
495,382
385,196
273,539
548,843
352,341
294,270
214,820
149,251
114,611
92,894
66,405
46,840
70,189
3,643,870

Kaynak:www.goc.gov.tr
Suriyeli göçmenlerin yaş dağılımına baktığımızda 1.206.369 kişinin 15-65 yaş arasında yani çalışma çağında olan nüfus olduğu
görülmektedir.
Grafik 10:Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler

Kaynak:www.goc.gov.tr
Uluslararası koruma hükümlerinden yararlanarak prosedüre dâhil olan sığınmacıların, zorunlu ikamete tabi tutulduğu uydu
kentlerin sayısı 51’e yükseltilmiştir. İltica mevzuatı ile ilgili 2011 yılında gerçekleşen ilerlemelerden biri de, İçişleri Bakanlığı’nın
“1994/6169 Sayılı Yönetmeliğin Yetki Devri” konulu genelgesidir. 13 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan genelgeye göre,
‘mülteci ve sığınmacı statü belirleme yetkisi’ 7 ilde valiliklere devredilmektedir. Böylece Adana, Erzurum, Gaziantep, İzmir,
Kayseri, Kırklareli ve Kayseri valilikleri, sığınma başvurularına ilişkin karar verme yetkisine sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra, 1
Ekim 2011 tarihinde başlayan pilot uygulamayla, Atatürk Havalimanı Sınır Geçiş Noktasında yapılacak sığınma başvurularında
İstanbul Valiliği karar verici olacaktır (Nas,2015:170).
Ülkemizin 7 Mart’ta Ege’de göçmen ölümlerinin önlenmesi, insan kaçakçılığı zincirinin kırılması ve yasadışı göçün yasal göçle
ikame edilmesi amacıyla 18 Mart 2016 tarihinde Avrupa Birliği ile mutabakata varmıştır. Üçüncü Türkiye-AB Zirvesi’nde
önerinin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Mutabakatın etkin şekilde uygulanması halinde, ülkemizin özellikle 2015 yılında
doruk noktaya ulaşan, AB’ye yönelik yasadışı geçişlerdeki “transit” konumu ortadan kalkacaktır. Öte yandan, mutabakat
sonucunda Ege’de düzensiz göçün kontrol altına alınmasıyla bu güzergâh insan kaçakçıları bakımından caydırıcı olacaktır.
Mutabakatın bir unsuru da “1’e 1” formülü uyarınca, Yunan adalarından 4 Nisan itibariyle alınacak her bir Suriyeli için, yine 4
Nisan’da başlamak üzere ülkemizde geçici koruma altındaki bir Suriyelinin AB ülkelerine yerleştirilmesidir. AB Konseyince
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“yeniden yerleştirme” ve “yer değiştirme” kotalarına ilişkin olarak 20 Temmuz 2015 ve 22 Eylül 2015 tarihlerinde üye ülkelerin
taahhütleri ışığında 72.000 kişilik bir kota belirlenmiştir (www.mfa.gov.tr).
Tablo 4: Kota Sistemi Hesaplamasına Göre Göçmenlerin Fazla Olduğu İller

S.N.

Şehir Adı

Nüfus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Şanlıurfa
Gaziantep
Hatay
Adana
Mersin
Kilis
Mardin
Kahramanmaraş
Bursa
Konya
Kayseri
Osmaniye
Malatya
Adıyaman
Batman
Şırnak
Nevşehir
Burdur
Elazığ
Hakkari
Diyarbakır

2,035,809
2,028,563
1,609,856
2,220,125
1,814,468
142,541
829,195
1,144,851
2,994,521
2,205,609
1,389,680
534,415
797,036
624,513
599,103
524,190
298,339
269,926
595,638
286,470
1,732,396

İlin
Mevcut
Alabileceği
Göçmen Nüfus
Göçmen
Nüfusu*
432,007
440,618
428,073
240,076
201,224
115,385
87,319
89,288
172,868
107,264
78,418
48,974
29,985
24,832
22,423
15,013
9,656
8,502
13,680
5,336
33,669

36,866
49,965
61,792
55,473
73,923
3,010
15,353
24,421
114,761
53,245
36,297
10,676
16,337
11,575
11,867
9,618
6,151
5,960
13,111
5,235
33,574

Mevcut
Hesaplamaya
Mevcut İle Duruma Göre
Göre
Hesaplama Göçmenlerin Göçmenlerin
Arasındaki
Şehir
Şehir
Fark
Nüfusuna
Nüfusuna
Oranı
Oranı
-395,141
-390,653
-366,281
-184,603
-127,301
-112,375
-71,966
-64,867
-58,107
-54,019
-42,121
-38,298
-13,648
-13,257
-10,556
-5,395
-3,505
-2,542
-569
-101
-95

21.22
21.72
26.59
10.81
11.09
80.95
10.53
7.80
5.77
4.86
5.64
9.16
3.76
3.98
3.74
2.86
3.24
3.15
2.30
1.86
1.94

Hesaplamaya Göre Göçmenlerin Fazla Olduğu İllerden Çıkması Gereken Göçmen Nüfus

1.81
2.46
3.84
2.50
4.07
2.11
1.85
2.13
3.83
2.41
2.61
2.00
2.05
1.85
1.98
1.83
2.06
2.21
2.20
1.83
1.94
1,955,401

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, www.goc.gov.tr, TUİK, www.tuik.gov.tr, Gelir İdaresi Başkanlığı, www.gib.gov.tr
*Yazar tarafından Königstein Kota Sistemi, İllere uyarlanarak hesaplanmıştır.
Tablo 4’te Almanya’nın uygulamış olduğu kota sisteminin Türkiye için uygulaması halinde göçmenlerin nasıl dağılması gerektiği
görülmektedir. Bu sayede göçmenlerin bazı illerde yoğunlaşmasından ziyade ülke geneline hem il nüfusu dikkate alınarak hem
de şehrin ticari yapısını da hesaplamaya dâhil edilerek bulunan oranlara göre dağılım yapıldığında göçün negatif dışsallığı azalmış
olacaktır. Bu göçmenlerin girişini engellemek mümkün olmamıştır fakat ülke içinde dağılımının bir sistem dâhilinde sağlanması
mümkündür. Bu hesaplama ile mevcut göçmenleri dağıtmakla kalmamış aynı zamanda bu göçmenlerin ülkemizde yapmış
oldukları doğum ile ilerleyen yıllarda artacak ve il nüfus oranlarında görülecek bozulmayı da azaltmış olunacaktır. Göçmenlerin
illerde oransal olarak dengeli dağılımı onların uyumu açısından da gereklidir. Hesaplamaya göre örneğin Şanlıurfa’dan mevcut
432.007 olan göçmen nüfusu 36.866 olacak ve göçmenlerin şehir nüfusuna oranı %,21,22’den %1,81’e inmiş olacaktır.
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Tablo 5: Kota Sistemi Hesaplamasına Göre Göçmenlerin Fazla Olduğu İller

S.N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Şehir Adı

İstanbul
Ankara
Kocaeli
İzmir
Antalya
Tekirdağ
Samsun
Balıkesir
Zonguldak
Manisa
Van
Trabzon
Eskişehir
Aydın
Denizli
Erzurum
Ordu
Kütahya
Tokat
Muğla
Sakarya

Nüfus

15,067,724
5,503,985
1,906,391
4,320,519
2,426,356
1,029,927
1,335,716
1,226,575
599,698
1,429,643
1,123,784
807,903
871,187
1,097,746
1,027,782
767,848
771,932
577,941
612,646
967,487
1,010,700

Mevcut
Göçmen Nüfus

İlin
Alabileceği
Göçmen
Nüfusu*

547,235
92,324
57,238
143,839
1,755
14,224
5,795
4,491
584
14,294
2,121
3,189
4,705
7,834
12,439
1,143
660
811
1,008
14,758
15,894

1,286,734
344,116
281,563
328,154
68,296
44,272
34,017
28,763
23,879
35,556
22,578
21,591
22,899
24,407
28,941
15,810
15,154
12,161
11,532
24,701
25,607

Mevcut
Hesaplamaya
Mevcut İle Duruma Göre
Göre
Hesaplama Göçmenlerin Göçmenlerin
Arasındaki
Şehir
Şehir
Fark
Nüfusuna
Nüfusuna
Oranı
Oranı
739,499
251,792
224,325
184,315
66,541
30,048
28,222
24,272
23,295
21,262
20,457
18,402
18,194
16,573
16,502
14,667
14,494
11,350
10,524
9,943
9,713

3.63
1.68
3.00
3.33
0.07
1.38
0.43
0.37
0.10
1.00
0.19
0.39
0.54
0.71
1.21
0.15
0.09
0.14
0.16
1.53
1.57

Hesaplamaya Göre Göçmen Nüfusuna Ek Olarak Alınması Gereken Göçmen Nüfus

8.54
6.25
14.77
7.60
2.81
4.30
2.55
2.34
3.98
2.49
2.01
2.67
2.63
2.22
2.82
2.06
1.96
2.10
1.88
2.55
2.53
1,955,401

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, www.goc.gov.tr, TUİK, www.tuik.gov.tr, Gelir İdaresi Başkanlığı, www.gib.gov.tr
*Yazar tarafından Königstein Kota Sistemi, İllere uyarlanarak hesaplanmıştır.
Hesaplamaya göre vergi geliri en yüksek olan illere mevcut göçmen nüfuslarının il nüfusu içindeki oranları da dikkate alınarak
göçmenler dağıtıldığında bazı illerin daha fazla göçmen alması gerekmektedir. Fazlalığı olan illerden bu illere göçmenler
dağıtıldığında en fazla göçmen Kocaeli %14,77,İstanbul %8,54, İzmir %7,60 ve Ankara % 6,25 olacaktır. Hesaplama içerisinde
vergi tahsilat oranının da olması nedeniyle en fazla göçmenlerin bu illere dağıtıldığı görülmektedir. Sonuçta 1.955.401 göçmen
yer değiştirdiği takdirde illerin göçmen nüfusundaki dağılım dengelenmiş olacaktır.
4. SONUÇ
Türkiye’nin hem coğrafi konumu hem de tarihten gelen kültürel bağlarından dolayı Osmanlıdan bu yana göç akımlarıyla karşı
karşıya kalmıştır. Bu göç akımları düzensiz veya kitlesel göç şeklinde olmuştur. Bu durum, göç ile ilgili politika oluşturulmasını
zorlaştırmıştır. Çünkü düzenli bir göç için alınacak kararlar ile düzensiz göç veya Suriye savaşı nedeniyle sınır kapılarına binlerce
insanın dayanması durumunda aynı bakış açısıyla karar almak mümkün değildir. Göç konusunda üzerinde tartışılan unsur,
insandır. Bu nedenle Türkiye doğru politika yapmak ile insani karar almak arasında tercihini insandan yana kullanmıştır. Böyle
şartlar altında Avrupa ülkelerinin sergilediği politika baktığımızda; birçok Avrupa ülkesi çok sınırlı sayıda ve nitelikli göçmenleri
almayı tercih etmişlerdir. Çoğu ülkenin sergilediği bu duruş karşısında ülkemizin sorumluluğu daha da artmış ve bu maliyetli
durumu kabul etmek zorunda kalmıştır. Burada kast ettiğimiz maliyet sadece göçmenler için harcanan tutarlar, yapılan barınma
merkezleri, sağlık harcamaları ile sınırlı değildir. Ülkemiz insanın kamu hizmetlerini alırken yaşadığı zorluklar gibi bu durumun
bir de negatif dışsallığı söz konusudur. Türkiye tarihinin gördüğü en büyük göç ile karşı karşıya bulunmaktadır. Üstelik bu göç
2011 yılı sonrası aniden başlamış; Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve İstanbul illerinde yoğunlaşmıştır. Göçün
beraberinde getirdiği plansız nüfus artışı temel kamu hizmetlerini sekteye uğratmaktadır. Kaldı ki, bu büyüklükte bir göçü yerel
unsurlarla karşılamak mümkün değildir. Politika yaparken rahat karar alamadığımız bu ortamda en azından göçün olumsuz
etkisini azaltma adına yapabileceklerimizi uygulamaya alarak durumun daha az yıpratıcı olması sağlanmış olur.
Yapılabilecek arasında en fazla fayda sağlayacak husus iller arası göçmen oranının dengelenmesi olacaktır. Dünya ülkelerine bu
açıdan göz attığımızda bunu en sağlıklı ve başarılı uygulaması Almanya’nın uyguladığı sistemdir. Almanya’da Königstein Kota
sistemi ile göçmenlerin şehirlerarasında dağılımını gerçekleştirmektedir. Almanya şehir düzenini ani değişiklikler yapmadan
mevcut göçmenlerin ülkeye entegrasyonunu ve ülke genelinde adil dağılımını amaçlamaktadır. Türkiye’de bazı illerde yoğunlaşan
göçmen dağılımını da Königstein Kota sistemiyle veya benzer sistemlerle ülke geneline dağıtmak gerekmektedir. Böylece illerde
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yaşayan halk üzerinde göçün negatif dışsallığı azalmış olacaktır. Kota sistemi veya buna benzer bir sistem dâhilinde göçmenlerin
İllere eşit dağılımı gerçekleştirilebilirse bu insanların uyumu da daha hızlı olabilecektir. Bu göçmenlerin topluma uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir. Kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, gönüllü
kuruluşlar ile bu göçmenlerin adaptasyon süreçleri hızlandırılmaya çalışılsa da bu işbirliklerinin artırılması ve yaygınlaştırılması
süreci olumlu yönde etkileyecektir.
Göçmenlerin kayıt altına alınması ve kayıt altına alınan göçmenlerin başta barınma, eğitim ve sağlık gibi gereksinimlerinin
karşılanması noktasında göç idaresinin ve yerel yönetimlerin önemli katkıları olduğu ifade edilebilir. Bu cihetle özellikle göç
idaresi başkanlığının sorumluluk alanının genişletilmesinin hem göçmenlerin kayıt altına alınması hem de iller bazında adil bir
göçmen dağılımının belirli bir kota sistemine göre gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Bir diğer husus ülkemizde göçmenlerin sayı olarak en fazla bulunduğu 10 ilin 8’i Büyükşehir statüsündeki illerdir. Buraların fazla
olan nüfus yoğunluğu göçmenler ile daha da artmıştır. Bu da hem eğitim alanında hem de sağlık alanında verilen hizmetlerin
aksamasına yol açmıştır. Bu kapsamda da Almanya’daki kota sistemine benzer bir düzenleme ile göç dağılımının adil yapılması
sorunların çözümünü büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
Yapılan bir başka tespit ise, belediyelere “nüfus” kriterine göre yardım yapılmasıdır. Gelen Suriyeli göçmenlerin illerdeki nüfusa
dâhil olması göz ardı edilmiş, gelen 3 buçuk milyon Suriyeli için ek kaynak verilmemiştir.
Her şeyden önemlisi göç sorununun yerinde çözüme kavuşturulabilmesi için var olan küresel eşitsizliklerin azaltılması
gerekmektedir. Buna bağlı olarak dünyanın gelişmemiş bölgelerindeki iç savaşların sonlandırılması, bölge halklarının adil bir gelir
dağılımına kavuşması ve insanca yaşam standartlarına ulaşması gerekmektedir. Ülkelerin ve insanların sahip oldukları olanaklar,
fırsatlar arttıkça göç olgusu da kaçınılmaz olarak azalacaktır.
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AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİLERİ
Gökben BAYRAMOĞLU1
ÖZET
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, insanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile doğal yaşam ve kaynaklarla sosyal hayat arasındaki
makasın giderek açılması sürdürülebilir ekonomi ve kalkınma kavramlarına vurgu yapılmasına neden olmuştur. Gelecek nesillerin
kendi gereksinimlerini karşılama yeteneğini yok etmeden, bugünkü gereksinimlerin karşılanmasını ifade eden sürdürülebilirlik
kavramı beraberinde “bunun nasıl sağlanacağı” sorusunu da gündeme getirmiştir. Bu amaçla şirketlerin ekonomik, sosyal ve
ekolojik yönleri aynı hatta buluşturmaları beklenmektedir. Bunun sonucunda sürdürülebilirlik kavramı şirketlerin başarısını
anlamaya yardımcı olmak için bir kriter haline gelmeye başlamıştır. Ancak aile şirketleri bağlamında kurumsal sürdürülebilirlik
stratejilerine ilişkin çalışmaların görece az olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, aile şirketlerinin strateji
geliştirme sürecinde sürdürülebilirliğe verdiği önemin ve kullandığı yöntemlerin araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında teknoloji
ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ve kurumsallaşma sürecini tamamlamaya çalışan bir aile şirketinde niteliksel bir
araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, şirketin kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının benimsemesinde kurumsallaşmış bir
şirketle birlikte çalışmasının etkili olduğu tespit edilmiştir. Kurumsal şirketlerin, kendileri ile çalışan şirketlerin de benzer
hassasiyetlere ve stratejilere sahip olması konusunda zorlayıcı bir etki yaptığı ve sözkonusu şirketin de bu baskı sonucunda
sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetleri benimsediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sürdürülebilirlik, Aile Şirketi, Strateji
Gel Code: M1, M1
CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGIES IN FAMILY FIRMS
ABSTRACT
With the development of technology, growing larger between institutions created by people and the natural day to day life,
resources and social life causes emphasis on the sustainable economy and development concepts. The concept of sustainability,
which expresses meeting today's needs without destroying the ability to meet the needs of future generations, has also raised
the question of how to achieve this. For this purpose, economic, social and ecological aspects of enterprises are expected to
come together and meet at the same line. As a result, the concept of sustainability has started to become a benchmark to help
firms understand the success. However, there are relatively few studies on corporate sustainability strategies in the context of
family businesses. In this context, aim of this study is to investigate the importance of the concept of sustainability in the process
of strategy development of family businesses and methods they implement. In the scope of the research, qualitative research
was conducted in a family business operating in the field of technology and defense industry and tries to complete the
institutionalization process. As a result of the study, it is determined that the company's working with an institutionalized
enterprise is effective in adopting the corporate sustainability approach. It has been seen that institutionalized enterprises have
a compelling effect on having similar sensitivities and strategies for the enterprises that work with them, and as a result of this
pressure, the enterprise adopts sustainability sensitivities.
Keywords: Corporate Sustainability, Family Business, Strategy
Gel Code: M1, M1
1. GİRİŞ
Sürdürülebilir kalkınma, 1992 Rio de Janerio Dünya Zirvesi’nde ortaya çıkan bir konudur. Bruntland Raporunda sürdürülebilir
kalkınma “gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılayabilme kabiliyetinden ödün vermeden günümüzün gereksinimlerini karşılama” olarak
tanımlanmıştır (WCED, 1987). Bu tanıma göre sürdürülebilirlik; belirli bir şeyin korunması, yenilenmesi/restore edilmesini aynı
zamanda da mevcut ekonomik baskılar ile gelecekteki gereksinimler arasındaki dengenin adil ve etik bir şekilde sağlanmasını
gerektirmektedir (Wilkinson, Hill, & Gollan, 2001, s. 1492). Çevre, Ulaştırma ve Bölgeler Dairesi ise dört temel hedef saptamıştır
(Simpson, Taylor, & Barker, 2004, s. 159):

1

•

Gereksinimleri karşılayacak sosyal gelişme

•

Çevrenin korunması

•

Doğal kaynakların ihtiyatlı kullanımı

•

İstikrarlı-hızlı ekonomik büyüme ve istihdamın korunması

Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, gokbenbayramoglu@hitit.edu.tr
26

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia
Sürdürülebilirliğin, biyosferin korunmasını sağlamak için organizasyonların yeniden tasarlanmasını içeren ekolojik ve yüksek bir
örgütsel performans için insani yetenek ve becerilerin geliştirilmesini ifade eden insan sürdürülebilirliği olmak üzere iki amacı
vardır (Dunphy & Benveniste, 2000, s. 6). Kurumsal sürdürülebilirlik (KS) ise sürdürülebilir kalkınma anlayışının işletme
düzeyine uyarlanması olup “doğrudan ve dolaylı paydaşlarının gereksinimlerini, gelecekteki paydaşların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden
ödün vermeden karşılamak” olarak tanımlamaktadır (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 131).
2. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİĞİN BOYUTLARI
KS; ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel boyuta sahip olup her biri farklı yaklaşımlar gerektirmektedir:
a. Ekonomik sürdürülebilirlik: Ekonomik sürdürülebilirlik; “herhangi bir zamanda hissedarlara ortalamanın üzerinde kalıcı
bir getiri üretirken likiditeyi sağlamak için yeterli nakit akışının elde edilmesi” olarak tanımlanabilmektedir (Dyllick & Hockerts,
2002).
b.

c.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Çevresel sorumluk, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve çevreyi korunmanın birbiriyle
çelişmekten ziyade uzun vadede “kazan-kazan” stratejisiyle birlikte çalışma nosyonunu ifade etmektedir (Schaper,
2002). Endüstri ve ekosistem arasındaki bağlılık “endüstriyel metabolizma” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu fikir, şirketi
enerji ve malzeme tüketen bunun sonucunda hem istenen çıktıları (ürün/hizmet) hem de istenmeyen çıktıları
(atık/emisyon) üreten bir canlı olarak kabul etmektedir. Eğer endüstriyel organizma ürettiğinden daha fazla malzeme
ve enerji tüketirse veya doğal mekanizmaların absorbe edebileceğinden daha fazla emisyon yayarsa, endüstriyel sistem
ekolojik olarak sürdürülemez hale gelmektedir. Kurumsal sürdürülebilir ekoloji “şirketlerin sadece doğanın yeniden
üretebilme yeteneğinin altında kaynak tüketmesini, çevrede biriken emisyonların doğal sistemin atıkları emme kapasitesinin üstünde
olmamasınıdır” (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 132).
Sosyal sürdürülebilirlik: İnsan ve toplum sermayesi olmak üzere iki tür sosyal sermaye bulunmaktadır. İnsan
sermayesi; çalışanların ve ortakların bağlılığı, becerileri ve motivasyonu gibi yönlerle ilgilenir. Toplum sermayesi ise
kamu hizmetlerinin kalitesi (Eğitim, altyapı ve toplumun girişimcilik kültürü vb.) gibi şirketlerin faaliyetlerini etkileyen
unsurları içermektedir. Şirketlerin toplumsal sermayeyi de yönetmeleri gerektiğine ilişkin nosyon henüz oldukça yenidir.
Sosyal sürdürülebilir bir şirket olmak için; “sosyal maliyetlerin içselleştirilmesi, sermaye stokunun sürdürülmesi ve büyütülmesi
gerekmektedir”. Bunun yanı sıra sosyal taşıma kapasitesinin açılmasından kaçınmayı, kendi kendini yenilemeyi teşvik
etmek, insan seçeneklerini arttırmak ve kaynakları/mülkiyet haklarını adil bir şekilde dağıtmak gerekmektedir (Dyllick
& Hockerts, 2002).

3. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KOBİ’LER
Sürdürülebilir kalkınma daha çok büyük işletmelerin ilgilenmesi gereken bir konu olarak görülmektedir. Ancak istihdamın 2/3’nü
sağlayan ve ekonominin yaklaşık %95’ni oluşturan KOBİ’ler dünya genelindeki kirliliğin %70’den sorumludur (Battisti & Perry,
2011). Bu nedenle endüstrinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için, büyük şirketler ve KOBİ’ler arasında sürdürülebilir iş
uygulamaları konusunda işbirliği yapılması gerekmektedir. Yani KOBİ’ler sürdürülebilirlik felsefesini tam anlamıyla
benimsemedikçe sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi mümkün olamayacaktır. Bu durum, KOBİ’lerin sürdürülebilirlik
stratejilerini uygulama kapasite ve isteklerini kritik haline getirmektedir (Spence, Gherib, & Biwole, 2008). KOBİ’lerin
sürdürülebilirliği benimsemelerine engel olan üç temel engel belirlenmiştir. İlki KOBİ yöneticileri çevre kirliliği üzerinde
kendilerinin çok az bir etkisi olduğunu düşünmektedir. İkinci olarak çevreye yönelik strateji ve uzmanlık eksikliğidir. Son olarak,
sürdürülebilirlik maliyetlerinin çok yüksek olması KOBİ’lerin proaktif çevresel davranışlar sergilemelerine engel olmaktadır
(Lawrence vd., 2006:244). Gerçekten de KOBİ’ler ticari faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini rapor etmek ve bazı
yönetmeliklerin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli kaynaklara ya da teknik bilgiye sahip olmayabilir (Spence,
Gherib, & Biwole, 2008). Ancak aile şirketi niteliğinde olan KOBİ’lerde, şirketi gelecek nesillere aktarma güdüsü çok daha baskın
olduğu için sosyal sorumluluk faaliyetlerine (özellikle çevreyle ilgili), şirket imajını güçlendirmek ve şirketin sürdürülebilir
olmasına olanak sağlamak tadır (Doluca, Wagner, & Block, 2018, s. 153).
4. NİTELİKSEL ARAŞTIRMA
Bu bölümde teorik bilgiler ışığında tasarlanmış niteliksel bir çalışmaya yer verilmiştir.
4.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, aile şirketi yöneticilerinin kurumsallaşma sürecinde sürdürülebilirlik stratejilerine ne ölçüde öncelik verdiklerinin
araştırılması amaçlanmıştır.
4.2. Araştırmanın Önemi
Sürdürülebilir olmak için şirketlerin çevre-sosyal-ekonomik konularını eş zamanlı olarak değerlendirmesi ve stratejilerini bu üçlü
yapıyı dengede tutmaya çalışacak şekilde düzenlemesi gerekmektedir. Sürdürülebilirlik, sadece büyük şirketleri ilgilendiriyormuş
gibi algılansa da ekonominin %95’ni oluşturan KOBİ’lerin dahil olmadığı bir süreç, ekonomik ve sosyal yönden sürdürülebilir
değildir. Ancak konuya ilişkin araştırmaların büyük şirketlere odaklandıkları ve KOBİ’lere yönelik çalışmaların oldukça sınırlı
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olduğu görülmektedir. Bu nedenle KOBİ’lerin sürdürülebilirlik stratejilerini hangi düzeyde benimsediklerinin araştırılmasının
alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
4.3. Araştırmanın Tasarlanması
Aile şirketleri, ekonomide sahip oldukları önemin yanı sıra yaşadıkları kronik yönetim sorunları nedeniyle birçok araştırmanın
inceleme birimi olarak seçilmektedir. Bu araştırma konularının başında ise kurumsallaşma gelmektedir. Kurumsallaşma, aile
şirketin sürdürülebilir olması için gerçekleştirmesi gereken bir dönüşüm olarak kabul edilmektedir. Ancak kurumsallaşmayla ilgili
çalışmalarda, yönetimin devri (haleflik planlaması) ya da yeniden örgütlenme konularına ağırlık verildiği buna karşın ekonomik,
çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik açısından incelemelerin oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu minvalde aile
şirketlerinde sürdürülebilirlik stratejilerinin incelenmesi alanında bir eksiklik olduğu ifade edilebilmektedir.
Alan yazında yeşil işletmecilik, KSS, sosyal sorumluluk ya da stratejik hayırseverliğin sürdürülebilirlik kavramını tam olarak
karşılamadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte söz konusu kavramlar, özellikle KOBİ’lerin doğal ve sosyal sermaye stoklarına
zarar vermeden ve gelecek kuşakların sürdürülebilirliğini engellemeden faaliyet göstermeleri gerektiği konusunda farkındalık
yaratması bakımından önem taşımaktadır. Özellikle KSS, paydaş beklentilerinin tanımlanması ve benimsenmesi açısından
oldukça önemlidir. Bu kapsamda kurumsal sosyal sorumluluk ve stratejik hayırseverlik çalışmalarından yola çıkılarak
sürdürülebilirlik stratejileri incelenmesine karar verilmiştir.
4.4. Araştırmanın Evreni
Bu çalışmada araştırma evreni olarak Malatya Başaran İleri Teknoloji şirketi olarak belirlenmiştir. Bu şirketin seçilme nedeni,
sürdürülebilirlik stratejilerinin önem taşıdığı sektörlerden biri olan teknoloji alanında faaliyet göstermesidir. Ayrıca kurumsal bir
yapıya sahip ASELSAN’a bağlı olarak çalışan bu şirketin, kurumsallaşma sürecini gerçekleştirmeye çalışıyor olması da araştırma
evreni olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Böylece gerekli örgütsel dönüşümlerin gerçekleştirme sürecinin izlenmesine olanak
sağlayacağı düşünülmüştür.
4.5. Araştırma Yönteminin Belirlenmesi
Bu araştırmada, niteliksel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması” araştırması tercih edilmiştir. Durum araştırması;
araştırmacının gerçek yaşam, güncel sınırlı bir durum ya da durumlar hakkında çeşitli bilgi kaynaklarından (derinlemesine
görüşme, görsel-işitsel materyaller, yazılı doküman incelemeleri) elde ettiği veriler ışığında bir durumun betimlenmesini
amaçlamaktadır (Creswell, 2018, s. 97). Nitel araştırma yöntemiyle konuya ilişkin olarak bir şirketin faaliyetlerinin derinlemesine
incelenmesi hedeflenmiştir. Durum çalışmasının tercih edildiği bu araştırmada iki kaynaktan bilgi edinilmeye çalışılmıştır:
•

Mülakatlar (patron ve üst düzey yöneticilerle )

• Yazılı dokümanlar (kurum anayasası ve kurum web sitesi)
Bu iki kaynaktan elde edilen verilerin, KS’lik alt boyutları açısından ayrı ayrı değerlendirilmesinin konuya ilişkin yorumlama
olanaklarını arttırması beklenmektedir. Ancak tüm niteliksel çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da sadece belirli bir zaman
ve durumda yaşanan olaylara ilişkin bir “kesit” sunulmakta olup araştırma sonuçları genelleme amacı bulunmamaktadır.
4.6. Görüşme Soruların Hazırlanması
Görüşme soruları şirketin temel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular ve KS’ye ilişkin sorular olmak üzere iki bölümde
hazırlanmıştır. Görüşme soruları hazırlanırken öncelikli olarak sürdürülebilir işletmenin alt boyutları olan ekonomik, çevresel ve
sosyal sürdürülebilirlik alt boyutlarına ilişkin olarak sorular hazırlanmasına önem verilmiştir. Bu üç boyutun başlı başına bir
araştırma konusu olması ve çok fazla bileşeni içermesi nedeniyle, her bir boyuta ilişkin alt başlıklar belirlenmiştir. Bu soruların
bir kısmı genel nitelikte olup tüm yöneticilere; bir kısmı ise sadece belirli departmanları ilgilendirmesi nedeniyle sadece ilgili
departman yöneticilerine sorulmak üzere hazırlanmıştır. Araştırma soruları ve kimlere sorulması gerektiği aşağıda verilmiştir.
1. Giriş Sorusu (Genel soru-tüm görüşmeciler)
a. Günümüzde işletmelerin başarısının değerlendirilmesinde finansal göstergelerin yanı sıra çevresel ve
toplumsal konularda gösterdikleri başarılar da dikkate alınmaya başladı. İşletmelerin çevre ve toplumsal
konularla ilgilenmesiyle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?
2. Ekonomik sürdürülebilirlik
a. İşletmenizde yeni yatırımlar ve mevcut faaliyetler için riskler nasıl hesaplanıyor? (muhasebe-finans
departmanı)
b. İşletme içerisinde belirlenen kural ve kaideler yazılı ve standart bir hale getirilmiş midir? Eğer getirilmişse ve
bunların denetimine ilişkin olarak hangi izleme yöntemleri kullanılıyor? (kurumsal iletişim ve organizasyon
birimi)
c. İşletme içerisinde etik kurallar tanımlanmış mıdır? Tanımlamış ise denetim ve izleme süreçleri nasıl
yürütülmektedir? (kurumsal iletişim ve organizasyon birimi-İK birimi)
3. Çevresel sürdürülebilirlik (Genel-üst yönetim)
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a.

4.

Stratejik hedefler belirlenirken çevresel konulara ilişkin sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacı ne
ölçüde dikkate alınıyor?
Sosyal sürdürülebilirlik (Üst yönetim/ Kurumsal İletişim-İK)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

İşletmenizde müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır?
Paydaşlarınızın kurumunuzla ilgili algılarının olumlu olmasını sağlamak için neler yapılıyor?
Birlikte iş yaptığınız tedarikçi ve iş ortaklarınızla ilişkilerinizde öncelikleriniz nelerdir?
İşletme stratejileri belirlenirken toplumsal konulara ilişkin faktörler hangi düzeyde dikkate alınmaktadır?
Şirketiniz hayırseverlik faaliyetlerine katılıyor mu? Eğer öyleyse bu iş için ayrılmış resmi bir bütçe var mı?
Çalışanların öneri ve sorunlarını iletebilecekleri bir sistem mevcut mudur?

g. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için hangi teknik ve uygulamalardan yararlanılmaktadır?
h. Kurumsal öğrenmenin ve gelişimin sağlanması için hangi teknik ve uygulamalardan yararlanılmaktadır?
5. Bir aile işletmesi olmanızın KS stratejilerini uygulamalarınıza etkileri nelerdir? (Genel soru-tüm
görüşmeciler)
4.7. Görüşme Yapılacak Kişilerin Belirlenmesi
Araştırma kapsamında şirkette ikisi patron olmak üzere toplam altı üst düzey yöneticiyle mülakat yapılmak istenmiştir. Üst
yöneticilerden sadece birisi şehir dışında olması nedeniyle görüşme olanağı sağlanamamıştır. Diğer beş yöneticiyle görüşme
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yüz yüze yapılmış olup görüşmeler kayda alınmıştır. Görüşmeler ortalama 30 dk sürmüştür.
Görüşme yapılan kişilere, isimlerin gizli tutulacağı bilgisi verilmiştir. Bu nedenle, görüşülen kişilerin isimleri yerine kod harfler
kullanılmıştır. Tablo-1, görüşülen kişilerin KOD isimleri ve şirketteki sahip oldukları pozisyonları göstermektedir.
Tablo 1: Görüşülen Yöneticiler ve Şirkette Sahip Oldukları Pozisyon
KOD
Y1
Y2
Y3
KO
BO

Görevi
İnsan kaynakları yöneticisi
Kurumsal iletişim ve organizasyon müdürü
Mali işler müdürü
Şirketin küçük ortağı
Şirketin büyük ortağı

Tablo-1’den de görüleceği üzere, görüşme yapılan kişiler şirket içerisinde önemli pozisyonlarda bulunmaktadır. Strateji belirleme
süreci, işletmenin üst yönetiminin sorumluluğunda kabul edildiği düşünüldüğünde görüşülen kişilerin, araştırma amacına
ulaşmak için yeterli olduğu görülmektedir.
4.8. Bulgular
Araştırma kapsamında elde edilen veriler mülakatlara ilişkin bulgular ve yazılı doküman incelemeleri olmak üzere iki grupta
düzenlenmiştir.
4.8.1. Mülakatlara İlişkin Bulgular
Mülakatlara ilişkin bulgular, işletmenin temel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular ve KS stratejileri olmak üzere iki grupta
düzenlenmiştir. İşletmenin temel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular Tablo-2’de verilmiştir.
Tablo 2: Şirkete İlişkin Genel Bilgiler

İnsan kaynakları Yönetim

Sektör

Birim

Soru
Başaran İleri Teknoloji’nin faaliyet alanı tam olarak nedir

Cevap
ASELSAN’a doğu bölgesindeki tedarikçisi
konumundayız

Yönetim kurulunda yer alan toplam üye sayısı
Yönetim kurulunda yer alan üst yönetici sayısı
Yönetim kurulunda yer alan işletme dışından üye sayısı
Yönetim kurulunda yer alan kadın üye sayısı

11
6
2
1

İşletmede çalışan personel sayısı
Tüm işletmede çalışan kadın sayısı
Kadın ve erkek çalışanları arasında maaş farklılığı
Sendikaya üye çalışan sayısı
İşgücü devir hızı

653 (projede çalışan geçici işçiler de dahil)
14
Yok
Yok
%36 ancak proje temelli bir şirket olması,
proje tamamlandığında bir kısım personelin
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işten ayrılması nedeniyle oran yüksek
Ölümlü kaza yok ancak trafik kazası
sonucunda malul olan bir personel var. İş
kanundaki tüm yükümlülükler ve ayrıca 12
maaş tutarında tazminat ödemesi yerine
getirilmiş

Ölümle sonuçlanan iş kazalarının takibi

Genel olarak bakıldığında söz konusu şirketin, yönetim kurulunu aktif olarak kullanmaya başlayan ve dışarıdan üye bulundurarak
tarafsızlığı arttırmaya çalışan bir şirket olduğu görülmektedir.
653 çalışan sayısına sahip olan bu şirkette, proje çalışmalarının yoğun olması ve işten ayrılan personelin daha çok geçici personel
olması yüksek devir hızını açıklayabilmektedir. Ancak şirketin büyük ortağından, kurumsallaşma sürecine daha profesyonel
çalışma prensiplerine sahip yöneticilerle çıkılması gerektiği düşünülerek yakın geçmişte özellikle üst yönetim kadrosunda çok
ciddi değişiklikler gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Dyer (1989:223) paternalist (babacan) aile şirketi liderlerinin, kurumsallaşma
sürecinde şirket işleyişi ve örgüt kültüründe radikal değişim yapma konusunda gönülsüz olduğu durumlarda, bu acı verici
değişimleri yapmak için “kiralık silah” olarak profesyonel yöneticilerden yararlanmaya başladıklarını ya da üst yönetimde radikal
değişik yapma yoluna gittiklerini ifade etmektedir. Üst düzey yöneticilerinde önemli değişiklikler, Dyer’in görüşünü destekler
niteliktedir.
Sosyal sürdürülebilirlik açısından ayrımcılık konusu oldukça önemlidir. Bu nedenle şirket yöneticilerine kadın çalışan sayıları ve
kadın-erkek ücretlendirmeleri arasında farklılık olup olmadığı sorulmuştur. Sahada gerek fiziksel gerekse güvenlik açısından ağır
koşullarda çalışılması nedeniyle proje uygulamalarında erkek çalışanların fazla olduğu ancak ofis personeli açısından böyle bir
sınırlılık olmaması nedeniyle idari kadroda kadın çalışan sayısının fazla olduğu ve herhangi bir ücret farklılığının söz konusu
olmadığı ifade edilmiştir.
KS stratejilerine ilişkin olarak hazırlanan sorulara verilen yanıtlar ise Tablo-3’te özetlenmiştir.
Tablo 3: Verilen Cevapların Sorular Bazında Dağılımı

Giriş Sorusu
Günümüzde işletmelerin başarısının değerlendirilmesinde finansal göstergelerin yanı sıra
çevresel ve toplumsal konularda gösterdikleri başarıları da dikkate alınmaya başladı.
İşletmelerin çevre ve toplumsal konularla ilgilenmesiyle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?
Ekonomik sürdürülebilirlik
İşletmenizde finansal ve yatırım riskleri araştıran risk analiz yöntemleri kullanılıyor mu?
İşletme içerisinde belirlenen kural ve kaideler hangi konuları kapsıyor ve bunların
denetimine ilişkin olarak hangi izleme yöntemleri kullanılıyor
Çevresel sürdürülebilirlik
İşletme stratejileriniz belirlenirken çevresel konulara ilişkin sorunlar ne ölçüde ele
alınıyor?
Sosyal sürdürülebilirlik
İşletmenizde müşteri memnuniyetine yönelik olarak sayısal hedefler belirlenmekte midir?
İşletmeniz kurumsal markanızla ilgili olarak paydaşlarınızın algısını nasıl ölçüyor ve
geliştirmek için neler yapıyor?
Tedarik zinciri yönetiminizde öncelikleriniz nelerdir?
İşletme stratejileri belirlenirken toplumsal konulara ilişkin faktörler hangi düzeyde
dikkate alınmaktadır.
Çalışanların şikâyet ve mağduriyetlerini iletebilecekleri bir sistem mevcut mudur?
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için hangi teknik ve uygulamalardan yararlanılmaktadır?
Örgütsel öğrenmenin ve gelişimin sağlanmasına nasıl bir süreç izlenmektedir?
Bir aile işletmesi olmanızın KS stratejilerini uygulamalarınıza etkileri nelerdir?
Sütun Toplam

İK

Kİ Mİ KO BO

32

33

Satır
Toplam

35

10

17

127

26

10

3

39

15

16

49

8

16

4

15

19

5

4

15

6

6

8

50

18

8

6
37
40
8
24 14
51 76
163 147 98

5

17
8
6
10 22
69 130
10

57
26
44
159
607

Verilen cevapların karşılaştırılmasında kolaylık sağlanması için sürdürülebilirlik boyutları bakımından gruplandırılmış bilgiler
Grafik-1’de özetlenmiştir.
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Grafik 1: Verilen Cevapların Sürdürülebilirlik Boyutları Bakımından Gruplandırılması

Soruların genel dağılımına bakıldığında en çok yanıtın, sosyal sürdürülebilirlik boyutuna ilişkin olduğu görülmektedir. Yapılan
yorumların %36’sı sosyal sürdürülebilirlik başlığıyla ilgidir. En az yorum yapılan konu ise çevresel sürdürülebilirlik (%3)
boyutudur. Toplam yorumların %26’sı aile şirketinde kurumsallaşma sürecine ilişkin olurken; işletmelerin toplumsal ve çevresel
konularla ilgilenmesi hakkında yapılan yorumların oranı %22’dir. Çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin verinin az olmasının, şirketin
imalat yapmamasından ve bu alandaki faaliyet ve sorumluluklarının sınırlı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Her
boyuta ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir.
4.8.1.1. Şirketlerin Toplumsal ve Sosyal Konularla İlgilenmesi
Şirketin küçük ortağı (KO) şirketin öncelikle kendi içerisindeki sorunların üstesinden gelmesi gerektiği, daha sonra toplumsal ve
çevresel konulara yönelmesi gerektiğini belirtmiştir. Şirketin kurucusu olan büyük ortak (BO) ise konuya ilişkin olarak şirketin
faaliyet alanın savunma sanayisi olması nedeniyle doğrudan sivil toplumla ilgili faaliyet göstermediklerini belirtmiştir. Ancak
şirketin gelmiş olduğu finansal anlamdaki refah seviyesi nedeniyle topluma destek anlamında sorumluluklarını yerine
getirdiklerini ifade etmiştir. Şirketin KSS kapsamında yürüttüğü ve/veya gündeme çalışmalar kapsamında;
•

Görme engelli vatandaşlar için GPS desteği sağlayan baston geliştirme projesi

•

Down sendromlu çocuklar için özel bir program

•

Engelli vatandaşlara özel destek

• Civar ilçeler ve merkez okullar için teknik donanım desteği yer aldığı belirtilmiştir.
Birim yöneticileri hem daha önceki deneyimlerine hem de şirket içindeki yapılanma çalışmalarına dayanarak sosyal sorumluluk
projelerinde yer almanın hem şirketin tanınırlığı ve imajı açısından büyük önem taşıdığını belirtmiştir. Şirketin kurumsal iletişim
yöneticisi, şirketin bu tür faaliyetlere katılmasıyla ile birlikte iş başvurularında %70 oranında bir artış olduğunu, insanların şirketi
araştırdığını, güvendiğini ve bu şirkette yer almak istediğini belirtmiştir.
4.8.1.2. Ekonomik Sürdürülebilirlik
Bu başlık altında risk analizi, işletme içi kurallar ve etik kurallar olmak üzere üç konu araştırılmıştır. Risk analizine ilişkin olarak
işlerin alaylı olarak yürütüldüğü, herhangi bir risk analizi enstrümanından yararlanılmadığı tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili
olarak “başlama sinerjisi” olarak bilinen var olan bilgi ve birikimlerin kullanılabileceği sektörlerde ilerleme stratejisi benimsendiği
ifade edilmiştir.
İşletme içi kurallar için yazılı bir kurum anayasası belirtilmiştir. Bu metnin detaylı analizi yazılı doküman incelemesi bölümünde
verilmekle birlikte işletme içi kurallarda gizliliğe ilişkin kuralların çok net bir şekilde belirlendiği görülmektedir. Savunma
sanayinde çalışmanın gereği olarak hem çalışanlar hem de tedarikçiler ile gizlilik anlaşmaları yapıldığı ve bunun dikkatle kontrol
edildiği ifade edilmiştir. Gerek personel bölümü gerekse sosyal medya kontrolü ile gizliliğin korunması izlenmekte olup bu
konuda işten atmaya ya da tazminat ödemeye kadar ağır yaptırımlar uygulandığı ifade edilmiştir. Gizlilik konusunu ise “aidiyet
bilincinin yerleştirilmesi ve korunması” izlemektedir. Çalışanların kuruma ve birbirlerine olan bağlılıklarının, şirket için önemli bir
kaynak olduğu ve bunun sürdürülebilmesi için işe alım sürecinden, performans değerlemeye, terfi ve atama kriterlerinden işten
ayrılmaya kadar tüm hususların adil ve objektif bir temele oturtulmaya çalışıldığı ifade edilmiştir. İşletme içi etik kuralların
uygulanması da kurum anayasası ile yazılı hale getirilmiştir.
4.8.1.3. Çevresel Sürdürülebilirlik
Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili olarak BO “Çevreyle de alakalı biz dediğim gibi elektronik malzeme tamiratları yapıyoruz. İçerisinde
kullanılan bataryaların çevreye zarar vermemesi için batarya yani pil bloklarını toparlayıp ilgili ÇAD raporu olan, bunların arındırılmasıyla
yetkilendirilmiş üniversitede bir birime teslim ediyoruz. Elektronik kartları da geri dönüşüme fayda sağlaması için Ankara’dan Makine Kimya
Enstitüsü içerisinde bulunan bir birime teslim ediyoruz. Üzerinden sökülüp geri dönüşümde kullanılacak malzemeleri ayıklıyorlar. Olmayanları da
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kırıma gönderiyorlar. Yine plastik içerikli olduğu için çevreye zarar vermesin diye. Bu iki işin haricinde çevreye duyarlılıkla alakalı şirketimizin
ISO 14000 belgesi var.”
Literatürde, ISO 14000 sürdürülebilir kalkınmanın araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Daha iyi bir çevresel performans
için, şirketlerin faaliyetlerinin çevresel etkilerinin farkında olması gerekmektedir. ISO 14000 belgesi de bu farkındalığı tanımlayan
bir belge olarak önem taşımaktadır (Gerrans & Hutchinson, 2000, s. 75). Bu açıdan şirketin, çevresel farkındalığa sahip olduğu
ancak çevresel sürdürülebilirliğe yönelik olarak yoğun bir faaliyet gerçekleştirilmediği söylenebilmektedir.
4.8.1.4. Sosyal Sürdürülebilirlik
Müşteri memnuniyetini ölçmek için kurum her 3 aylık periyodlarla anket yaptırmaktadır. Bu ankette yer alan sorular havuzda
toplanmakta ve her ay havuzdan soru çekerek yeni bir anket oluşturulmaktadır. Ayrıca ASELSAN’ın da kendi iç denetim de
kullanmak üzere şirketten talep ettiği müşteri memnuniyeti anketleri de yapılmaktadır. Aynı müşteriler olmamak kaydıyla 5’i sivil
5’i ise kamudan seçilen 10 ayrı müşteriyle anket yapılmaktadır. Yılda 4 periyod olmak üzere toplamda 40 müşteriden alınan
yorumlar, performans değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Anket içeriğinin, genellikle satış ve satış sonrası servis hizmetlerine
ilişkin olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra müşterilerin göndermiş oldukları cihazların tamir ve bakımlarıyla ilgili geri dönüş
süreleri, taleplerine karşı kurumun cevap verme süresi ve kurumu temsilen gönderilen personelin tavır, davranış ve bilgi
yeterliliğine ilişkin sorular da yer almaktadır.
Savunma sanayinin gerektirdiği gizlilikten dolayı paydaşların şirket stratejilerine dahil edilmesinin olanaklı olmadığı ifade
edilmiştir. Ancak kurumun en büyük paydaşı olan ASELSAN’ın beklentilerinin ve yönlendirmelerinin, strateji belirleme
sürecinde önemli ölçüde dikkate alınmaktadır. Kurumsal bir şirket olan ASELSAN’ın sosyal, toplumsal, yasal ve çevresel
konularda oldukça duyarlı olduğu ve bu konularla ilgilenmek üzere kuruma da telkinde bulunduğu ifade edilmiştir. Ayrıca
ASELSAN’ın temsilcisi oldukları için herhangi bir kayıt dışı işlem yapmalarının olanaklı olmadığı belirtilmiştir. Bu durum yeni
kuramsal kuramda belirtilen zorlayıcı mekanizmalar nedeniyle kurumsallaşma bilgileriyle uyumlu olduğu görülmüştür (Özen,
2015, s. 265). Zorlayıcı baskılarla karşı karşıya kalındığında, şirketler meşruiyetini korumak adına bu uygulamalara alışarak
benimse yoluna gitmektedir. Bu açıdan bakıldığında, şirketin güvenilir ve etik uygulamaları benimsemesinde, ASELSAN’ın
zorlayıcı baskılarının etkili olduğu söylenebilir.
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında İK sorumluluğunda performans değerlemeyle ilgili çalışma başlatıldığı ve
yılsonuna doğru sistemin aktif hale geleceği belirtilmiştir. 3600 performans değerleme sistemi kurularak kişiyle ilgili olarak ast,
üst ve müşterilerden görüş alınması planlanmaktadır. Şikayetlerse doğrudan üst yöneticiye gitmekte ve taraflı, kişisel
çatışmalardan ya da hırslardan kaynaklanıp kaynaklanmadığına karar verdikten sonra İK birimine iletilmektedir.
4.8.2. Yazılı Doküman İncelemesi
Bu bölümde, İş Kanunu 22. Md kapsamında hazırlanan kurum anayasası ve web sayfası incelenmiştir. Metin:
•

Amaç ve kapsam

•

Seçme ve yerleştirme

•

Performans değerleme

•

Eğitim

•

Çalışma düzeni

•

Ücret yönetimi ve ödemeler

•

Sosyal güvenlik

•

Hizmet ilişkisinin sona ermesi

•

Sorumluluklar

•

İş sağlığı ve iş güvenliği

• Yönetmelikler olmak üzere 12 bölümden.
Bölüm başlıklarının, KS’nin sosyal sürdürülebilirlik alt boyutu ile oldukça bağlantılı olduğu görülmektedir.
4.8.2.1. Etik Kurallara İlişkin Hükümler
Etik kurallara ilişkin hükümler, kurum anayasasının “amaç” bölümünde ele alınmıştır. Söz konusu maddede “Başaran çalışanları
olarak her birimizin temel sorumluluğu, dürüst, güvenilir, inanılır bireyler olmak ve işimizin her aşamasında etik iş anlayışı prensiplerine riayet
etmektir. İş etiği kurallarının amacı; şirketimizdeki mevcut yönetmelik ve kurallarının yanı sıra, sorumlu olduğumuz alanlarla ilgili
çalışmalarımıza dayanak sağlayacak ortak bir anlayış geliştirmektir. “Bu kurallar toplumda ve paydaşlarımızın nazarındaki imajımızın
korunmasında yardımcı olan iş etiği prensiplerini ortaya koymakta ve bu prensipleri anlamamız ve izlememizde yardımcı olmaktadır”. Kuralları
okuyup, uygun hareket etmek ve işimizi etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek temel sorumluluğumuzdur” şeklinde tanımlanmıştır. Metnin
devamında etik kurallarla ilgili tam bir çerçeve çizmenin mümkün olmadığı belirtilerek, önceden öngörülemeyen durumlar için
bir çerçeve çizme amacı taşıdığı belirtilmiştir.
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4.8.2.2. Paydaşların Beklentilerine İlişkin Hükümler
Söz konusu metinde “paydaş” kelimesi 4 kere tekrar edilmiştir. Paydaş kelimesinin geçtiği ilk satırın yönetici mesajında olması
ise kurumun paydaşların beklentilerine ve paydaşların kurumla ilgili algılarının yönetilmesine gerekliliğine vurgu yapıldığını
göstermektedir. Üst yönetim tarafından paydaşların beklentilerinin karşılanmasına gerektiğine vurgu yapılması, sürecin üst
yönetim tarafından benimsenmiş olduğu fikrinin çalışanlarda yerleşmesine yardımcı olmaktadır. Mesajda “Başaran olarak şirket
içi işleyişimiz, başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla olan ikili ilişkilerimizde esas alacağımız “Kurum Anayasası” sizlere yol
göstermek amacıyla yazılmıştır. Bu ilke ve kurallara hep birlikte uyum sağlayacağınıza, kurumumuzu en iyi şekilde temsil edeceğinize, iş
süreçlerimizin ve iş yapış şekillerimizi en iyi şekilde yöneteceğinize, tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi güvene dayalı olarak güçlendireceğinize
ve şirketimize değer katacağınıza inancım tamdır ”cümlesiyle paydaşlarla ilgili olarak güçlü bir odaklanma gerekliliğine vurgu
yapılmıştır.
Ayrıca kapsam bölümünde “bu anayasa, paydaşlara ve çevreye karşı şirket itibarının zedelenmesini önleyici bir takım ilke ve uygulamaları
kapsamaktadır.” ifadesi yer almaktadır. Metin içerisinde paydaş kelimesinin ya da paydaş kapsamında yer alan kişilerle ilgili tüm
kurallarda “güvene dair bir ilişki kurulması” ifadesi geçmektedir. Bu kapsamda sosyal sürdürülebilir bir şirket olmanın
göstergelerinden biri olan paydaş beklentilerinin karşılanmasına önem verir ifadesinin kurumun günlük rutinlerine işletilmek
istendiği söylenebilmektedir.
Etik kurallara ilişkin maddeler ise sorumluluklar bölümünde ele alınmıştır. Yöneticilere yönelik sorumluluklar arasında eşit
davranma, insan kaynağını geliştirme, adil ücret vb. sorumluluklar sayılmıştır. Çalışanlara yönelik sorumluluklar arasında ise
dürüst ve adil davranma, ahlaki değerlere saygı, görevde özenli davranma, kuruluş çıkarlarını gözetme, kayıt ve evrakların
düzenlenmesinde doğruluk, sır saklama, yasalara uyma, çıkar çatışmalar vb. sorumluluklar başlıkları altında düzenlenmiştir.
İşletme içi kural ve kaideler açısından ilk ele alınan konu, işe alma işlemlerinin rasyonel ve standartlaştırılmış süreçler dahilinde
gerçekleştirilmesine yönelik kurallardır. Bu kapsamda başvuru, alım ve oryantasyon sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin olarak
prosedürler tanımlanmıştır.
4.8.2.3. Web Sayfası Değerlendirmesi
Paydaşlarının kurumla ilgili verilere erişmek için ilk başvurulan yer olan web sayfasında (https://basaranteknoloji.com.tr)
öncelikle vizyon, misyon ve kalite politikaları incelenmiştir. Misyonu; “Dünya’da gelişen son teknolojiyi kullanarak sahip olduğu
insan kaynağı ile müşteriye katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak”, vizyonu “telekominikasyon,
güvenlik ve otomasyon sistemlerinde gereken ihtiyaçları karşılayacak faaliyetleri planlamak, yürütmek, çözüm sunmak ve müşteri
memnuniyeti sağlamaktır”. Kalite politikası ise “Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı
sorumluluklarının bilincinde sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş
olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve müşteri
memnuniyetini sağlamaktır”. Şirketin kalite politikasında sürdürülebilirlik ifadesinin geçmesi ve aşağıda da belirtildiği üzere
vizyon doğrultusunda verilerin gizliliği, çevreye ve insana duyarlılık;
•

Kaliteli hizmet,

•

Günceli yakalayan teknoloji yatırımı,

•

Mesleki uzmanlık,

•

Güvenilir olmak,

•

Kişisel verilerde gizlilik,

•

Kreatif düşünebilen eğitimli insan kaynağı,

•

Çevreye ve insana duyarlı olmak,

• Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak vurgulanmıştır.
Sürdürülebilirlik anlayışının, kurumsal kimliğinin bir parçası haline gelmesi için altyapının kurulmaya çalışıldığı ifade
edilebilmektedir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Son dönemde gerek toplumsal hayatta gerekse iş hayatında oldukça konuşulan sürdürülebilirlik kavramı, işletmelerin kâr amacını
göz aradı etmemekle birlikte ekonomik, sosyal ve çevresel konulara yönelmesi ve faaliyetlerini bu üç unsuru dengede tutulacak
şekilde düzenlemesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik, daha çok büyük işletmelerinin
sorumluluğundaymış gibi değerlendirilmekle birlikte KOBİ’lerin de sürdürülebilirlik sürecine katılması büyük önem
taşımaktadır.
Bu çalışmada savunma sanayi alanında çalışan, kurumsallaşma sürecini tamamlamaya çalışan KOBİ niteliğinde bir aile şirketinde
niteliksel bir araştırma yapılmıştır. Söz konusu şirkette üst düzey yöneticilerle yapılan görüşmeler sonucunda KSS ve KS
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çalışmalarının kurumun imajı ve tanınırlığı açısından büyük bir katkı sağladığı belirlenmiştir. Şirketin toplum içerisinde
bilinirliliğin artmasıyla birlikte kuruma yapılan iş başvurularından, kurumla iş yapmak isteyen diğer firmaların sayısına kadar
birçok alanda gelişme kaydedildiği ifade edilmiştir. Tespit edilen bu durum, yeni kurumsal kuramın “örgütler neden ve nasıl
kurumsallaşır?” sorusuna verdiği cevaplar açısından yorumlandığında kurama uygun bir sonuç olduğu ifade edilmektedir. Bu tür
faaliyetler her şeyden önce kurumların meşruiyetini arttırmaktadır (Özen, 2013).
Şirketin kurumsallaşma sürecine girmesi ve KSS ve KS alanlarıyla ilgilenmesinde kurumun en büyük tedarikçisi ve paydaşı olan
ASELSAN’ın büyük bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. ASELSAN sahip olduğu kurumsal yapının gereği olarak birlikte iş yaptığı
kurumların da benzer hassasiyetlere sahip olması yönünde kuvvetli telkinde bulunmaktadır. Başaran’ın gerek tüm faaliyetlerinin
kayıtlı ekonomi kapsamında gerçekleştirilmesine gerekse toplumsal ve sosyal konulara duyarlı olması konusunda yönlendirmeler
yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum yeni kurumsal kuramın temel savlarından olan örgütlerin eşbiçimli hale gelme
mekanizmalarından biri olan “zorlayıcı mekanizmaların” kurumların sürdürülebilirlik stratejilerini benimsemesinde de etkili
olduğu görülmektedir. Şirketlerin kaynak bulma becerisi, büyük ölçüde sahip oldukları meşruiyete bağlıdır. Bu nedenle
meşruiyeti sağlamak ve sürdürmek için zorlayıcı baskılara yanıt vermesi gerekmektedir (Ioannou & Serafeim, 2019). Özellikle
KOBİ niteliğinde aile şirketlerinin, büyük işletmelerin tedarikçisi ya da iş ortağı olmaları durumda eşbiçim mekanizmalarının
etkisiyle benzer stratejileri benimsedikleri görülmektedir.
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KREDİ GARANTÖRLÜĞÜ VE ETKİLEDİĞİ EKONOMİK GÖSTERGELERİN MİLLİ
GELİRE ETKİSİ
Uğur TÜRKEL1 - Selahattin GÜRİŞ2
Özet
Ekonomi kapsadığı veya etkilediği tüm alanların etkileşim içinde olduğu karmaşık bir sistemdir. Yapılan ekonometrik çalışmalar
ve kurulan modeller de bu karmaşık yapıyı anlamlandırma açısından önem taşımaktadır. İlgili modeller, zaman (yıl) ve mekân
(ülke) unsurlarının yarattığı değişkenlerin incelemeye alınmasına göre çeşitli biçimlerde kurulabilmektedir. Bu çalışmada da
birden çok yıla ve ülkeye ait verinin incelenerek; sağlıklı ilişkiler ve kapsamlı bağlantılar kurulmasına izin veren panel veri analizi
kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin de dâhil olduğu seçili OECD ülkeleri için kredi garantörlüğü kapsamında
kullandırılan kredilerin diğer temel makroekonomik göstergelerle birlikte kişi başına düşen milli gelirin oluşumuna etkisini
saptamak ve bu doğrultuda geliştirilebilecek ekonomik büyüme politikalarına katkı sağlamaktır. Milli gelir düzeyleri ve ekonomik
büyümeyi içeren çalışmalarda genel olarak makroekonomik değişkenler kullanılmış, ancak görece daha özel sayılabilecek veriler
(kredi garantörlüğü gibi) göz ardı edilmiştir. Bu sebeple, ilgili alanlarda farklı bir değerlendirme alanı sunulması da amaçlanmıştır.
Uygulamada OECD’ye üye olan ülkelerden seçilen 12 ülkenin 2009 - 2017 dönemine ait 9 yıllık verilerinden yararlanarak kişi
başına düşen milli gelir düzeyini etkileyen seçili temel değişkenlerden oluşan panel veri seti ilgili bilgisayar paket programları
kullanılarak en uygun ekonometrik modeller tahmin edilmeye çalışılmıştır; elde edilen çıktı ve sonuçlar incelenip yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Kredi garantileri, Milli gelir, Ekonomik büyüme.
Jel Kodları
: H81.
1. Giriş
Milli gelirin oluşumunda; mal ve hizmet ile sonrasında tüketiciye ulaşmasındaki tüm süreçleri içeren yatırım, imalat, sanayi, ticaret
ve ihracat aşamaları ile bunlara değer katan insan gücünün göstergesi istihdam oldukça önemlidir. Ayrıca ilgili makroekonomik
büyüklüklerin oluşumunda başlangıç noktası sayılabilecek kredilerin kefalet hacmi ve kullanıcısı işletmeler de gelir yaratan ilgili
unsurları desteklemekte ve oluşturmaktadır. Dolayısıyla ilgili unsurlar arasındaki bağlantı da oldukça önemli bir konudur. Panel
veri analizinin kullanılmasıyla, değişkenlerin birbirini izleyen önceki değerleri arasındaki korelasyon dikkate alınmakta ve ayrı
ayrı grupların etkilerinin hesaplamalara dahil edilmesi sağlanabilmektedir (Baltagi, 2005, ss.3-5).
2. Literatür Taraması
Literatür taraması “kredi garantörlüğü” ve “ekonomik göstergeler ve milli gelir” açsından olmak üzere iki başlık altında
yapılmıştır.
Kredi garantörlüğü ile ilgili literatür taraması, dünya uygulamaları ile ilgili çalışmaların ve Türkiye’deki uygulama alanı olan Kredi
Garanti Fonu ile ilgili çalışmaların yer aldığı iki ayrı başlık altında yapılmıştır. Yurtdışında yapılan çalışmaların 2010 yılına kadar
daha yaygın olduğu görülürken; Türkiye’de yapılan çalışmalar ise, Kredi Garanti Fonu uygulamalarının kapsamının genişletildiği
2010 yılından sonra yoğunlaşmaktadır.
Ekonomik göstergeler ve milli gelir açısından literatür taraması ise, konuyla ilgili seçilmiş panel veri çalışmaları ve Türkiye için
yapılmış çalışmalar olmak üzere iki başlık altında yapılmıştır. Konu ile ilgili literatürdeki çalışmaların büyük bir kısmı hem zaman
hem de ülke boyutunu taşıyan panel veri analizlerine dayanmaktadır. Türkiye içinse; genelde finans sektörü ve finansal gelişme,
özelde ise bankacılık sektörü kredileri ile milli gelir arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmaların yer aldığı söylenebilir.
3. Uygulamada Ele Alınan Ülkeler
Çalışma, 37 OECD üyesi ülkeden tablodaki 12 tanesi ile yapılmıştır.
Tablo 1. Uygulamada Yer Alan Ülkeler
Avusturya

Fransa

Macaristan

Portekiz

Belçika

Almanya

İtalya

İspanya

Çek Cumhuriyeti

Yunanistan

Polonya

Türkiye

1
2

Arş. gör., Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Tel: 02164149989-1133, E-mail:
ugur.turkel@marmara.edu.tr , “TÜBİTAK – BİDEB 2211 Doktora Bursu” desteğiyle yazdığım tezimden üretilmiştir.
Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Tel: 02165414021-1326
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Analiz için seçilen 12 ülke sırasıyla kredi garantörlüğü uygulamasının varlığı ve veri alınan 9 yıl boyunca uygulamanın devam
etmesi ile ülkelerin ekonomik yapı ve göstergelerinin üzerinde çalışmayı gerektirecek bir derinlik ve standarda sahip olması
kriterleri gözetilerek belirlenmiştir.
4. Uygulamada Kullanılan Veri Seti ve Değişkenler
Analizde bağımsız değişkenler olarak kullanılan, kredi garantörlüğü uygulamalarını niteleyen kişi başına düşen kefalet hacmi ve
kefalet sayısının yanında; makroekonomik göstergeler ise GSYİH, ekonomik büyüme ve milli gelir ile ilgili literatür taraması
yapılarak ve ilgili kredilerin kullanımının etkilediği ya da etkilendiği sektör ve alanlar dikkate alınarak seçilmiştir. Söz konusu
değişkenler ve değişkenlere ait verilerin hangi kaynaklardan alındığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2. Değişkenler ve Veri Kaynakları
Değişkenler

Kavnak

Kişi Başı Milli Gelir

kgelir ($)

https://tcdata360.worldbank.org

Kişi Başı Kefalet Hacmi

khacim (€)

https://aecm.eu/

Kefalet Sayısı

sayı

https://aecm.eu/

Yatırım Hacmi

yatırım ($)

https://tcdata360.worldbank.org

İhracat Hacmi

ihracat ($)

https://wits.worldbank.org

Ticaret Hacmi

ticaret ($)

https://wits.worldbank.org

Sanayi Hacmi

sanayi ($)

https://tcdata360.worldbank.org

İmalat Sanayii Hacmi

imalat ($)

https://tcdata360.worldbank.org

İstihdam Oranı

istihdam (%0.)

https://tcdata360.worldbank.org

Kaynak: Dünya Bankası, AECM
5. Panel Veri Analizi
Zaman serileri ile yatay kesit serileri birlikte kullanılarak tahmin edilen analiz yöntemine panel veri analiz yöntemi denilmektedir.
Analizde kullanılan değişkenlerin dikey boyutunu ülkeler, kurumlar, mallar gibi birimler; yatay boyutunu ise analizde kullanılan
değişkenlerin belli bir dönemde ele alınan zaman boyutu oluşturmaktadır (Wooldridge, 2002, s.452).
5.1. Panel Veri Kavramı
Ekonometrik araştırmalarda, kullanılan veri türleri farklılık gösterebilmektedir. Kullanılan veri türlerinin, yapılarına uygun
modellerle incelenmeleri gerekir. Herhangi bir değişkenin zamanın belirli bir noktasında, yani zaman sabit iken, farklı birimlerden
elde edilen veriler yatay kesit verilerini oluşturur. Bir değişkenin farklı zaman dilimleri içinde değişimini gösteren seriler ise zaman
serisi verilerini oluştururlar (Gujarati, 2004, ss.25-27).
Yapılan çalışmalarda, bir konuda hem birimlere hem de zamana göre analizin gerekli olduğu durumda, konunun birim ve zaman
boyutları için ayrı ayrı inceleme yapılabilir. Ancak ayrı ayrı modellerle yapılan analizler karmaşık karşılaştırmalara sebep
olabilecektir. Bununla birlikte bazı iktisadi araştırmalarda sadece zaman ya da sadece birim boyutunun yetersiz kaldığı
görülmektedir. Zaman ve birim boyutlarının bir arada incelendiği, zaman serisi ve yatay kesit verilerinin birleştirilmesiyle oluşan
verilere ise, “Panel Veri” adı verilir. Analizlerde yaygın olarak kullanılan panel veri setlerine örnek olarak; OECD’nin birçok ülke
için yıllar bazında oluşturup yayınladığı veri setleri gösterilebilir (Greene, 2011, ss.343-344).
Panel veri analizinde kullanılacak yöntemler modeldeki zaman boyutunun yapısına bağlı olarak farklılık gösterir. Zaman
boyutunun yapısına göre panel veri; dengeli panel veri ve dengesiz panel veri olmak üzere ikiye ayrılır. T sayıda zamana ilişkin
gözlemler yatay kesitte bulunan tüm birimler i = 1,2,3, ….. , n için aynı ise dengeli (balanced) panel veri olduğunu gösterir.
Ancak panel verideki en az bir birime ilişkin gözlem farklı sayıda ise bu veriye dengesiz (unbalanced) panel veri denilmektedir
(Frees, 2004, s.4).
5.2. Panel Veri Modelleri Tahmin Yöntemleri
Çalışmada kişi başı milli gelir ile açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişki 2 farklı dengeli panel veri modeli olarak tahmin edilmiştir.
Her iki model için de; öncelikle kendi değişkenleriyle sabit etkili ve tesadüfi etkili tahmin modelleri kurulmuş, sonrasında uygun
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model Hausman testi yapılarak belirlenmiştir. Hausman testi sonuçlarına göre bu aşamadan sonraki analizlere tesadüfi etkili
model ile devam edilmesinin gerektiğine karar verilmiştir.
Tesadüfi etkili modelin ekonometrik varsayımlara uygunluğuna bakılmak üzere, yine her iki modele de, otokorelasyon, değişen
varyans, yatay kesit bağımlılığı testleri uygulanmıştır. Ortaya çıkan varsayımlardan sapmaları ortadan kaldırmak amacıyla Robust
standart hataları kullanılıp, söz konusu varsayımlardan sapmalar düzeltilmiştir (Güriş ve diğerleri, 2018, ss.75-94).
5.2.1. Model 1
Bu modelde kişi başı milli gelirin oluşumunda; kredi garantörlüğü uygulamalarının etkisini ölçmek için kişi başı kefalet hacmi
(b_khacim) ve kefalet sayısı (b_sayı), mal ve hizmet üretiminin etkisini ölçmek için yatırım (b_yatırım) ve sanayi (b_sanayi)
hacimleri; dış ticaret işlemlerinin etkisi ölçmek için de dış ticaret (b_ticaret) ve ihracat (b_ihracat) hacimleri kullanılmıştır.
Tablo 3. Robust Panel Veri Modeli (1)
Bağımlı
Değişken:
Gözlem Sayısı: 108

b_kgelir

Wald
chi2(6) =
1039.25
Prob > chi2
= 0.0000

Açıklayıcı Değişkenler

Katsayı

Std.Hata

z

p> |z|

b_khacim

1.977371

1.152968

1.72

0.086 *

b_sayı

-1.154953

.5860185

-1.97

0.049 **

b_yatırım

.4032047

.5427616

0.74

0.458

b_ihracat

-6.210695

1.569588

-3.96

0.000 ***

b_ticaret

4.701912

.8595911

5.47

0.000 ***

b_sanayi

-1.79257

.5460433

-3.28

0.001 ***

sabit

28.61858

.6870183

41.66

0.000 ***

düzeyinde

anlamlı

NOT: ***,**,*
göstermektedir.

sırasıyla

%1,%5

ve

%10

olan

test

değerlerini

Robust tahminci yardımıyla elde edilen yukarıdaki ilk modelde; yatırım hacmi (b_yatırım) değişkeni tahmin sonucunda
istatistiksel olarak anlamsız çıktığından modelden çıkarılarak model tekrar tahmin edilmiştir.
Tablo 4. Robust Panel Veri Modeli (2)
Bağımlı
Değişken:
Gözlem Sayısı: 108

b_kgelir

Wald
chi2(5) =
667.57
Prob > chi2
= 0.0000

Açıklayıcı Değişkenler

Katsayı

Std.Hata

z

p> |z|

b_khacim

3.086586

1.364915

2.26

0.024 **

b_sayı

-2.221313

.6928892

-3.21

0.001 ***

b_ihracat

-6.458374

.425003

-15.20

0.000 ***

b_ticaret

5.075777

.2710063

18.73

0.000 ***

b_sanayi

-2.187271

.2302101

-9.50

0.000 ***

sabit

28.85027

.681006

42.36

0.000 ***

düzeyinde

anlamlı

NOT: ***,**,*
göstermektedir.

sırasıyla

%1,%5

ve

%10

olan

test

değerlerini

Tablo da verilen tahmin sonuçlarına göre model genel olarak anlamlı gözükmektedir. Diğer bir ifade ile modelin bir bütün olarak
geçerli olduğu ve elde edilen tahmin katsayılarına güvenilerek değerlendirmeler yapılabileceği söylenebilir. Modelin ekonometrik
olarak yazılışı aşağıdaki şekildedir;
b_kgelir it = 28.85 + 3.08 b_khacim it – 2.22 b_sayı it – 6.45 b_ihracat it + 5.07 b_ticaret it –2.18 b_sanayi + X it
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Söz konusu modelde elde edilen sonuçlar iktisadi olarak açıklanabilmekte olup, anlamlı olarak yorumlanmaktadır. Diğer
değişkenlerin etkisi sabit iken kişi başı milli geliri; kişi başı kefalet hacmindeki yüzde 1’lik artış %3.08 arttırmakta ve dış ticaret
hacmindeki yüzde 1’lik artış %5.07 arttırmaktadır. Öte yandan kişi başı milli geliri; kefalet sayısındaki yüzde 1’lik artış %0.22
azaltmakta, ihracat hacmindeki yüzde 1’lik artış %6.45 azaltmakta ve sanayi hacmindeki yüzde 1’lik artış %2.18 azaltmaktadır.
İlgili ülkelerin kişi başı milli gelir düzeylerini dolar cinsinden tahmin edebilmek için, yukarıdaki modele bağımsız değişken olarak
yer alan Dolar, Euro, adet veya oran cinsindeki ilgili büyüklükleri yerine koymak ve varsa indirgenmiş verileri tekrar büyütmek
yeterli olacaktır.
5.2.2. Model 2
Bu modelde kişi başı milli gelirin oluşumunda; kredi garantörlüğü uygulamalarının etkisini ölçmek için kişi başı kefalet hacmi
(b_khacim) ve kefalet sayısı (b_sayı), mal ve hizmet üretiminin etkisini ölçmek için sanayi (b_sanayi) ve imalat sanayii (b_imalat)
hacimleri ile istihdam oranı (b_istihdam); dış ticaret işlemlerinin etkisi ölçmek için de ihracat (b_ihracat) hacmi kullanılmıştır.
Tablo 5. Robust Panel Veri Modeli
Bağımlı
Değişken:
Gözlem Sayısı: 108

b_kgelir

Wald
chi2(6) =
1039.25
Prob > chi2
= 0.0000

Açıklayıcı Değişkenler

Katsayı

Std.Hata

z

p> |z|

b_khacim

9.838916

1.00154

9.82

0.000 ***

b_sayı

-1.912026

.4183841

-4.57

0.000 ***

b_ihracat

5.610535

.2216718

25.31

0.000 ***

b_imalat

-26.44347

1.35341

-19.54

0.000 ***

b_sanayi

13.41279

.7801128

17.19

0.000 ***

b_istihdam

5.112295

.2058439

24.84

0.000 ***

sabit

-5.689329

1.087096

-5.23

0.000 ***

düzeyinde

anlamlı

NOT: ***,**,*
göstermektedir.

sırasıyla

%1,%5

ve

%10

olan

test

değerlerini

Tablo da verilen tahmin sonuçlarına göre model genel olarak anlamlı gözükmektedir. Diğer bir ifade ile modelin bir bütün olarak
geçerli olduğu ve elde edilen tahmin katsayılarına güvenilerek değerlendirmeler yapılabileceği söylenebilir.
b_kgelir it = -5.86 + 9.83 b_khacim it – 1.91 b_sayı it + 5.61 b_ihracat it – 26.44 b_imalat it + 13.41 b_sanayi it + 5.11 b_istihdam
+ X it
Söz konusu modelde elde edilen sonuçlar iktisadi olarak açıklanabilmekte olup, anlamlı olarak yorumlanmaktadır. Diğer
değişkenlerin etkisi sabit iken kişi başı milli geliri; kişi başı kefalet hacmindeki yüzde 1’lik artış %9.83 arttırmakta, ihracat
hacmindeki yüzde 1’lik artış %5.61 arttırmakta, sanayi hacmindeki yüzde 1’lik artış %13.41 arttırmakta ve istihdam oranındaki
yüzde 1’lik artış %5.11 arttırmaktadır. Öte yandan kişi başı milli geliri; kefalet sayısındaki yüzde 1’lik artış %1.91 azaltmakta ve
imalat sanayiindeki yüzde 1’lik artış %26.44 azaltmaktadır.
İlgili ülkelerin kişi başı milli gelir düzeylerini dolar cinsinden tahmin edebilmek için, yukarıdaki modele bağımsız değişken olarak
yer alan Dolar, Euro, adet veya oran cinsindeki ilgili büyüklükleri yerine koymak ve varsa indirgenmiş verileri tekrar büyütmek
yeterli olacaktır.
6. Sonuç
Birinci modelde, kişi başı milli gelirin belirlenmesinde dış ticaret işlemlerinin etkisinin büyük olduğu gözükmektedir. Kişi başı
milli gelirle ilişkilerine bakıldığında; ihracat hacminin negatif, dış ticaret hacminin ise pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olması ise,
modelde değişken olarak ele alınmasa dahi, ithalat hacminin dengeleyici unsur olarak model üzerindeki etkisini göstermektedir.
Ayrıca benzer durum kredi garantörlüğü uygulamalarının etkisini incelerken de fark edilmektedir. Kişi başı kefalet hacmi, kişi
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başı milli gelirle pozitif yönlü bir ilişkiye sahipken; kefalet sayısı ise negatif yönlü bir ilişki halindedir. Bu durum da, kefalet hacmi
arttırılmadığı takdirde kefaleti kullanan işletme sayısının artmasının kişi başı milli geliri arttırıcı bir etkisinin olmayacağı, asıl gelir
artışının daha az işletmenin daha çok kefalet almasıyla sağlanabileceği görülmektedir.
İkinci modelde; kişi başı milli gelir düzeyinin belirlenmesinde kredi garantörlüğü uygulaması etkisinin ilk modeldeki doğrultuda
olduğu görülmektedir. Ancak bu modelde pozitif yönlü ilişkiye sahip kişi başı kefalet hacminin geliri etkileme gücü ilk modele
göre daha fazla iken; negatif yönlü ilişkiye sahip kefalet sayısının etkisi daha azdır. İlk modelde ele alınmayan istihdam oranıyla;
toplam dış ticaret ve dolayısıyla ithalat hacminin bu modelde gözlenmemesi sebebiyle, ilişkisi negatif olan ihracat hacminin gelirle
pozitif yönlü ilişkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca mal ve hizmet üretiminin gelir üzerindeki etkisini gösteren; imalat sanayii
hacmi negatif, sanayi hacmi ise pozitif bir etkiye sahiptir. Bu durum; imalat sanayii hacminin döviz kuru ve ithal ara girdiye
duyduğu gereksinimin, katma değer katılarak mal ve hizmet haline getirildiği sanayi hacmi noktasında azaldığını göstermektedir.
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OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENMEYI DESTEKLEYICI ORTAM İLE ÖRGÜT
KÜLTÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*
Ayşe İpek KOCA BALLI1 - Erdinç BALLI2 - Ferda ÜSTÜN3
Özet
Bu çalışmanın amacı; otel işletmelerinde hakim olan örgüt kültürü türleri ile örgütsel öğrenmeyi destekleyici ortam düzeyleri
arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Tanımlayıcı türde tasarlanan araştırmada veriler, anket yöntemi ile toplanmıştır. Ankette
örgüt kültürü ölçeği ve öğrenmeyi destekleyici ortam ölçekleri kullanılmıştır. Veriler Adana, Mersin ve Hatay illerinde faaliyet
gösteren otel işletmelerinde çalışan 445 personelden toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, örgüt kültürü türleri ile
öğrenmeyi destekleyici ortam ve alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Psikolojik güvenlik ile adhokrasi (r: ,304),
klan (r: ,293) ve hiyerarşi kültürü (r: -,465); yeni fikirlere açıklık ile adhokrasi (r: ,299) ve pazar kültürü (r: ,404); farklılıkların
takdiri ile adhokrasi kültürü (r: ,297) ve öğrenme için zaman ile pazar kültürü (r: -,312) arasında anlamlı ilişkiler (p< 0,001)
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
: Öğrenmeyi Destekleyici Ortam, Örgüt Kültürü, Otel işletmeleri.
JEL Kodları
: M10, Z30
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPPORTIVE LEARNİNG ENVİRONMENT
AND ORGANIZATIONAL CULTURES IN HOTEL BUSINESSES
Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between the organizational culture types of hotel businesses and the
levels of environment that support organizational learning. In this descriptive study, the data were collected by questionnaire
method. Organizational culture scale and learning support scale were used in the questionnaire. Data were collected from 445
personnel working in hotel establishments, operating in Adana, Mersin and Hatay. As a result of the analyzes, significant
relationships were found between organizational culture types and supportive learning environment and sub-dimensions. There
were significant relationships, (a) between psychological safety and adhocracy culture (r:, 304), clan culture (r:, 293) and hierarchy
culture (r:, - 465); (b) openness to new ideas with adhocracy culture (r: 299) and market culture (r: 404); (c) time to learning with
market culture (r:, -312) (p <0.001) and (d)appreciation of differences with adhocracy culture(r:, 297).
Keywords: Supportive Learning Environment, Organizational Cultures, Hotel Businesses
JEL Codes: M10, Z30
1. Giriş
Yaşanan yoğun rekabet ortamında bir otel işletmesinin farklılık yaratmadaki anahtar faktörü işgörenleridir. İnsan faktörünün
bilgi ve becerilerinin arttırılması örgütün gelişimine direk olarak etki etmektedir. Bu nedenle insan kaynaklarının bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesi ve başarılı yönetilmesine etki eden faktörlerin incelenmesi, otel işletmelerinin rekabet edebilirliliği ve
gelişimi açısından önem arz etmektedir. Küresel ekonomideki büyüme ve teknolojideki hızlı değişim ve yeniliklerde öncü olma
veya yeniliklere ayak uydurmanın gerekliliği, örgütleri çalışanlar için örgütsel öğrenmeye katkıda bulunan faktörleri anlamaya
zorlamaktadır. Son yıllarda işletmeler, insan kaynakları gelişimi, işletmelerin öğrenmeyi teşvik edebilmeleri ve öğrenen örgütler
olabilmeleri üzerine yoğunlaşmıştır. Öğrenen örgüt olma; gelecekteki eğilimleri tahmin edebilmeyi, uyumdan öte yaratıcılığı,
yönlendirmeyi ve etkin olmayı sağlamaktadır. İşletmeler başarıyı, değişimi ve güncel olabilmeyi öğrenme ile mümkün kılmaktadır.
Bu anlayışı benimseyen işletmeler belirledikleri hedeflere daha kolay ulaşmakta ve uygulamak istediklerini daha çabuk hayata
geçirebilmektedir. Bu anlamda bir örgütün öğrenen örgüt olmasının yapı taşlarının başında örgütsel öğrenmeyi destekleyici bir
ortama sahip olması gelmektedir. Çünkü örgütsel öğrenmeyi destekleyici ortamlar, çalışanlara öğrenme için psikolojik güvenlik
ve öğrenme için zaman sağladığı gibi , farklılıkların takdir edildiği ve yeni fikirlere açık olunduğu hissini de vermektedir (Garvin,
Edmondson ve Gino, 2008: 110-111). Örgüt kültürü, örgütlerde insan davranışlarını düzenleyen, etkileyen ve ortak amaca
yönelmelerini sağlayan sosyal bir yapıştırıcı olarak kabul görmektedir. Örgüt içerisinde görünmez bir varlık olarak da
nitelendirilen örgüt kültürü, genellikle örgüt amaçlarının işgörenler açısından anlaşılabilmesinin ve bu doğrultuda
davranılmasının sağlanmasında önemli bir unsur olarak da kabul edilebilmektedir. Örgütten örgüte farklılaşabilen örgüt kültürü,
Dr. Öğr. Üyesi, Çukurova Üniversitesi, 0322 515 67 77, ikocaballi@cu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi, Çukurova Üniversitesi, 0322 696 84 01, eballi@cu.edu.tr (Yazışma yapılacak yazar)
3 Dr. Öğr. Üyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 0384 228 10 00, ferdakervanci@gmail.com
* Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (SBA-2018-10311) tarafından desteklenmiştir
1
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işletme içerisindeki işleyiş ve çalışanların davranışlarının yönlendiricisi olduğundan birçok örgütsel değişken üzerinde önemli
etkiye sahiptir. Bu açıklamalar doğrultusunda bu araştırmada; insan kaynaklarının başarılı yönetilmesi ve örgütsel işleyiş açısından
önemli olarak kabul edilen örgütsel öğrenmenin önemli yapı taşlarından biri olan öğrenmeyi destekleyici ortam ve örgüt kültürü
kavramlarının birbiri ile ilişkisi Çukurova Bölgesi’ndeki otel işletmeleri örnekleminde incelenmektedir.
2. Literatür
2.1. Örgütsel Öğrenme
Öğrenme, bireyde pratikler ve yaşantılar sonucu meydana gelen kalıcı davranış değişikliklerini ifade ederken (Schunk, 2004: 42),
örgütsel öğrenme de, grup düzeyinde öğrenmenin geliştirilerek örgütün sürekliliğini, gelişimini ve büyümesini sağlamak için
bilgi, yetenek, değer ve davranış şekillerinin elde edilmesi ve uygulanmasını ifade etmektedir (Guns ve Anundsen, 1998: 16).
Öğrenen örgüt ise, örgütün her aşamasında bulunan kişilerin bireysel ve toplu olarak etkili sonuçlar oluşturabilmek için var olan
kapasitelerini arttırma gayreti içinde olan bir topluluktur (Gregory, 2000: 164). Öğrenen örgütlerin en önemli özelliği,
çalışanlarının tamamı için öğrenmeyi kolaylaştıran ve sürekli olarak kendisini yenileyen organizasyonlar olmalarıdır. Bu anlamda
örgütün içinde ve dışında bulunan bireylerin ihtiyaçlarına, isteklerine, beklentilerine yanıt verecek değişme, gelişme ve dönüşme
kapasitesine sahiptirler (Pedler, Burgoyne ve Boydell, 1991: 1). Hangi bakış açısıyla tanımlanırsa tanımlansın öğrenen örgütler
değişimlere en açık, en dinamik ve uyum yeteneği en yüksek olan örgütleri ifade etmektedir. Geliştirilen tüm yeni yönetsel ve
örgütsel kavramlar öğrenen örgüt kavramı ile rahatlıkla ilişkilendirilebilmektedir.
Örgütsel öğrenme konusunda araştırmalar yapan Garvin vd. (2008), “Is Yours a Learning Organization” isimli makalelerinde,
örgütlerin öğrenen örgüt olma düzeylerini incelemiş ve incelemeleri sonucunda öğrenen örgüt olabilmek için üç geniş blokun
(faktörün) varlığının olması gerektiğini belirtmişlerdir; (a) destekleyici bir öğrenme ortamı, (b) somut öğrenme süreçleri ve (c)
öğrenmeyi destekleyici liderlik davranışı. Araştırmacılar bunları, öğrenen organizasyonun yapı taşları olarak tanımlamışlardır.
Ayrıca, her blokun ayrı alt bileşenlerden de oluştuğunu belirtmiş ve işletmelerin öğrenen örgüt olma düzeylerini belirlemede
kullanılabilecek bir model, bir ölçek ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada, öğrenen örgüt olabilmek için ortaya konan üç bloktan
birincisi olan “öğrenmeyi destekleyici ortam” ele alınmaktadır.
Garvin vd. (2008)’ne göre, destekleyici bir öğrenme ortamının; psikolojik güvenlik, farklılıkların takdiri, yeni fikirlere açıklık ve
öğrenme için zaman olmak üzere dört tane ayrıt edici özelliği vardır. Psikolojik güvenlik; çalışanların öğrenebilmeleri için, iş
arkadaşlarının veya yöneticilerinin fikirlerine katılmadıkları zaman küçümsenmekten veya marjinalleşmekten korkmamaları;
öğrenmeye yönelik sorular sormaktan çekinmemeleri, hatalarını sahiplenebilmeleri veya farklı bakış açılarını ortaya koymaktan
tereddüt etmeyecekleri ve işleyiş hakkındaki düşüncelerini rahatca ortaya koyabilecekleri bir örgütsel ortam ile ilgilidir.
Farklılıkların takdirinde ise; insanlar karşıt fikirlerin farkındadır ve dolayısıyla birbirinden farklı olan bakış açıları ile farklı bilgilerin
elde edilmesine ve olay/durumun daha iyi analiz edilmesine sebebiyet vermektedir inancı vardır. Bu durum rutinin dışına
çıkılarak uyuşukluğu ve sürüklenmeyi önlemektedir. Böyle ortamlar, faklı ve taze fikirler sayesinde düşünsel açıdan daha dinamik
olmakta ve motivasyonu da artırmaktadır. Yeni fikirlere açıklığa göre, öğrenme sadece hataları düzeltme ve problem çözme
yollarının bulunması değildir. Aynı zamanda yeni yaklaşımlar hazırlamakla da ilgilidir. Dolayısı ile çalışanlar risk almaya teşvik
edilmelidir. Bu şekilde denenmemiş ve bilinmeyenlerin keşfedilmesi sağlanabilir. Çalışanlar mesai saatleri boyunca üretmek ve
verilen görevleri yerine getirmekle meşgul olmakta ve ortaya koydukları ürünler ile değerlendirilmektedirler. Bu nedenle
yetiştirmek zorunda oldukları işler ve yoğunlukları nedeni ile analitik şekilde düşünmeleri ve yaratıcı fikirler ortaya koymaları
tehlike altına girmektedir. Problemleri teşhiş etme ve öğrenmeleri daha az olmaktadır. Bu anlamda son olarak, sağlıklı ve verimli
bir öğrenme için çalışanlara gerekli zamanı tanıyan ve teşvik eden bir öğrenme ortamının olması (öğrenme için zaman) öğrenen
örgütler için önem arz etmektedir.
2.2. Örgüt Kültürü
Örgüt içerisinde görünmez bir varlık olarak nitelendirilen örgüt kültürü, genellikle yazılı olmayan kurallar, ortak standartlar, astüst ve müşteri ile nasıl ilişki kurulacağına ilişkin davranış şekilleri, adetler ve çalışanlara kurum içerisinde neyin önemli olup
olmadığını belirleyen kurallar olarak vurgulanmaktadır (Schwartz ve Davis, 1981). Örgüt kültürünü anlamak ve açıklamak adına
birçok örgütsel kültür tipolojisi veya modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen bu tipolojiler, içerdikleri detaylar, göz önüne alınan
değişkenler ve örgütlerde uygulanabilirlikleri açısından farklılık göstermektedir (Brown, 1998 : 65). Bunlardan bazıları Deal ve
Kennedy Modeli (1982), Harrison (1970) ve Handy’nin Modeli (1993), Quinn ve Cameron (1983), Denison ve Mishra Modeli
(1995), Trompenaars’ın Modeli (1994) ve Hofstede’in Kültürel Modeli (1980) dir.
Bu araştırmada örgüt kültürü modeli olarak Quinn ve Cameron (1983)’un geliştirdiği ve klan kültürü, adhokrasi kültürü, hiyerarşi
kültürü ve pazar kültürü boyutlarından oluşan örgüt kültürü modeli tercih edilmiştir. Modele göre klan kültürü; organik ve içsel,
pazar kültürü; mekanik ve dışsal, adhokrasi kültürü; organik ve dışsal ve son olarak hiyerarşi kültür ise; mekanik ve içsel
odaklıdır. Burada organik süreç, esneklik ve kendiliğindenlik ile tanımlanırken; mekanik süreç ise kontrol, emirler ve istikrar ile
tanımlanmaktadır. İçsel odaklılıkta yumuşak geçişler ve entegrasyon ön planda iken dışsal odaklılıkta ise rekabet ve farklılaşma
ön plandadır (Deshpande, Farley ve Webster, 1993: 25).
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Quinn ve Cameron (1983) modellerinde her bir kültür türünü; sahip olunan baskın özellikler, liderlik türü, örgütsel bağ ve
stratejik vurgu öğelerine göre değerlendirmiştir. Bu öğelerin özellikleri, sahip olunan kültür türüne göre farklılık göstermektedir.
Klan kültüründe, örgüt içi baskın özellikler; bağlılık, katılım, grup çalışması ve aile duygusudur. Bu kültürde liderler danışman ve
kolaycıdır. Örgüt içindeki bağ ise sadakat, gelenek ve kişiler arası ilişkilerdir. Örgüt içinde stratejik olarak insan kaynaklarının
geliştirilmesi, çalışan bağlılığı ve moral kavramlarına önem verilmektedir. Adhokrasi kültüründe, örgüt içi baskın özellikler;
girişimcilik, yaratıcılık ve uyum sağlayabilmedir. Bu kültürde liderler girişimci, yenilikçi, risk alabilen kişilerdir. Örgüt içindeki
bağ ise girişimcilik, esneklik ve risktir. Örgüt içinde stratejik olarak yenilik, büyüme ve yeni kaynaklara önem verilmektedir.
Hiyerarşi kültüründe, örgüt içi baskın özellikler; emir, kurallar, düzenlemeler ve tek düzeliktir. Bu kültürde liderler koordinatör,
idareci rolündedir. Örgüt içindeki bağlar ise kurallar, politikalar ve süreçlerdir. Örgüt içinde stratejik olarak istikrar,
öngörülebilirlik ve sorunsuz faaliyetlere önem verilmektedir. Pazar kültüründe, örgüt içi baskın özellikler; rekabetçilik ve amaç
gerçekleştirmedir. Bu kültürde liderler kararlı ve başarı eğilimlidir. Örgüt içindeki bağ ise amaç odaklılık, üretim ve rekabettir.
Örgüt içinde stratejik olarak rekabetçi avantaj ve pazar üstünlüğü kavramlarına önem verilmektedir (Deshpande vd., 1993).
3. Yöntem
Bu çalışmanın amacı; emek yoğun işletmeler olan otel işletmelerinde hakim olan örgüt kültürü türleri ile öğrenen örgüt olma
konusunda önem arz eden öğrenmeyi destekleyici ortama ilişkin çalışan algılarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda
yapılan araştırmada ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir. Tanımlayıcı türde tasarlanan araştırmada veriler, anket yöntemi ile
toplanmıştır. Üç bölümden oluşan anketin ilk bölümü örgütlerde hakim olan örgüt kültürünün belirlenmesine yönelik iken,
ikinci bölüm öğrenmeyi destekleyici ortamın varlığına ilişkin algıların belirlenmesine yöneliktir. Ölçeğin üçüncü bölümünde
isearaştırma örneklemine ilişkin bilgilerin elde edilmesi adına demografik bilgi soruları bulunmaktadır.
Bu çalışmada, çalışanların örgüt kültürü algılarını değerlendirmek için (Deshpande, Farley ve Webster, 1993) tarafından Cameron
ve Freeman (1991) ile Quinn (1988)’in “Rekabetçi Değerler Modeli” dikkate alınarak hazırlanan ölçek kullanılmıştır. Ölçek;
klan, adhokrasi, hiyerarşi ve pazar olmak üzere dört örgüt kültürü tipine boyutlanmaktadır. Ölçekte örgüt kültür türleri; “baskın
özellikler, liderlik tarzı, örgütsel bağlılık aracı ve stratejik vurgular” olmak üzere 4 kritere göre ölçülmektedir. Toplam 100 puan
üzerinden değerlendirilen ölçekte her bir kriter için ilgili örgüt kültürü tipine uygun olarak 4 farklı ifade bulunmaktadır. Yüz yüze
yapılan görüşmelerde katılımcıların kendi otellerindeki kültürel durumu düşünerek 100 puanı ölçekte yer alan ifadeler arasında
dağıtması istenmiştir. Bu anlamda ölçek toplam 16 ifadeden oluşmaktadır.
Öğrenen örgüt olma düzeyini ölçmek amacıyla Garvin vd. (2008) tarafından oluşturulan Öğrenen Örgüt Olma Ölçeği’nde yer
alan “Öğrenmeyi Destekleyici Ortam” bölümü kullanılmıştır. Kullanılan ölçek bölümü 18 madde ve psikolojik güvenlik,
farklılıkların takdiri, yeni fikirlere açıklık ve öğrenme için zaman olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek maddelerinin
tepki kategorileri, 5’li likert derecelemesine (1=kesinlikle katılmıyorum,….,5=kesinlikle katılıyorum) tabi tutulmuştur.
Araştırmanın evrenini 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları oluşturmaktadır. Çalışma evrenini ise Adana, Mersin ve Hatay illerinde
faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Anketler, araştırmanın yapılmasına izin veren otel
işletmelerindeki çalışanlara yüz yüze ve bırak-topla teknikleri kullanılarak, kolayda örnekleme yöntemine göre uygulanmıştır.
Uygulama dönemi sonunda analize tabi tutulabilecek uygun anket sayısının (örneklem) 445 olduğu görülmüştür. Örneklemden
elde edilen veriler bilgisayar ortamında frekans analizi ve korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur.
4. Bulgular
Araştırmaya katılanların %60’ının erkek, %27,2’sinin 26-35 yaş aralığında ve %27’sinin ise lise düzeyinde eğitime sahip olduğu
görülmektedir. Yine katılımcıların ve %64’ünün personel pozisyonunda ve %41,6’sının araştırmanın yapıldığı konaklama
işletmesinde faaliyetlerine 1-5 yıl arasında devam ettiği tespit edilmiştir. Son olarak çalışmanın gerçekleştiği konaklama
işletmelerinin % 60,4’ünün bir zincir işletme olmayıp, kişiye ait olduğu ve %57,5’ininde 4 yıldızı otel statüsünde olduğu
görülmüştür.
Araştırmada kullanılan örgüt kültürü ölçeği dört boyuttan oluşmaktadır. Katılımcıların her bir kültür boyutuna ait dört farklı
kritere dair ifadelere verdiği puanların toplanması ve madde sayısına bölünmesi ile ortalama puanları hesaplanmıştır. Bu ortalama
puanlar; klan kültürü için 33.37 (± 9,74) ; hiyerarşi kültürü için 22,38 (± 2,41); otokrasi kültürü için 24,17 (± 6,00) ve pazar
kültürü için 19,85 (± 6,19) olarak hesaplanmıştır (Tablo 1). Bu anlamda katılımcıların çalıştıkları otellerde daha çok klan
kültürünü algıladıkları görülmüştür. En az algılanan kültür tipi ise pazar kültürü olmuştur.
Tablo 1. Ölçekler ve Boyutlarının Ortalama Değerleri

Boyutlar
Örgüt Kültürü

Klan Kültürü
Adhokrasi Kültürü
Hiyerarşi Kültürü
Pazar Kültürü
Öğrenme Için Zaman
Psikolojik Güvenlik
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Ortalama

Std. Sapma

33,37
22,38
24,17
19,85
3,51
3,78

9,74
2,41
6,00
6,19
,517
,689
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Örgütsel
Öğrenmeyi
Destekleyici
Ortam

Yeni Fikirlere Açıklık

4,23

,621

Farklılıkların Takdiri

4,01

,599

Katılımcıların öğrenmeyi destekleyici psikolojik ortama ilişkin algılarını belirlemeye yönelik kullanılan ölçek ifadelerine verdikleri
puanlar ve bunlara ilişkin ortalamalar incelendiğinde ise; öğrenme için zaman boyutu için 3,51 (± ,517), psikolojik güvenlik
boyutu için 3,78 (±,689), yeni fikirlere açıklık boyutu için 4,23 (±,621) ve farklılıkların takdiri boyutu için 4,01 (±,599) olduğu
görülmüştür (Tablo 1). Bu anlamda çalışanların örgütlerinde öğrenmeyi destekleyici ortama ilişkin en fazla algıladıkları boyutun
yeni fikirlere açıklık olduğu; en az algılanan boyutun ise öğrenme için zaman boyutu olduğu görülmüştür.
Tablo 2. Değişkenler Arası Korelasyon Analizi

Klan
Adhokrasi
Hiyerarşi
Pazar

Öğrenme Için
Zaman
,200
,100
,056
-,312**

Psikolojik
Güvenlik
,293**
,304**
-,465**
,099

Yeni Fikirlere
Açıklık
,231
,299**
,151
,404**

Farklılıkların
Takdiri
,055
,297**
-,041
,095

* p < 0,05; ** p< 0,001
Araştırmanın amacına uygun olarak otel işletmelerine hakim olan örgüt kültürleri ile örgütsel öğrenmeyi destekleyici ortam
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak adına yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Analiz sonuçları
incelendiğinde:
•

Klan kültürü ile psikolojik güvenlik (r: ,293; p<0,001) arasında pozitif yönlü bir ilişki (p< 0,001) bulgulanır iken,
öğrenme için zaman (r: ,200; p> 0,05) yeni fikirlere açıklık (r: ,231; p> 0,05) , farklılıkların takdiri (r: ,055; p> 0,05)
arasında herhangi anlamlı bir ilişki olmadığı;

•

Adhokrasi kültürü ile psikolojik güvenlik (r: ,304; p< 0,001), yeni fikirlere açıklık (r: ,299; p< 0,001), farklılıkların takdiri
arasında (r: ,297; p< 0,001) pozitif yönlü ilişkiler bulgulanır iken, öğrenme için zaman (r: ,100; p> 0,05) arasında
herhangi anlamlı bir ilişki olmadığı;

•

Hiyerarşi kültürü ile psikolojik güvenlik (r: ,-465; p< 0,001) arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulgulanır iken,
öğrenme için zaman (r: ,056; p> 0,05) yeni fikirlere açıklık (r: ,151; p> 0,05) , farklılıkların takdiri (r: ,-041; p> 0,05)
arasında herhangi anlamlı bir ilişki olmadığı;

•

Pazar kültürü ile öğrenme için zaman (r: ,-312; p< 0,001) arasında negatif yönlü; yeni fikirlere açıklık (r: ,404; p<
0,001) arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulgulanır iken; psikolojik güvenlik (r: ,099; p > 0,05) ve farklılıkların
takdiri (r: ,095; p> 0,05) arasında herhangi anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.

5. Sonuç
Adana, Mersin ve Hatay illerinde faaliyet gösteren otel işletmesi çalışanlarının örgüt kültürü ve örgütsel öğrenmeyi destekleyici
ortama ilişkin algıları ölçülerek yapılan bu çalışmada, örgüt kültürü ile örgütsel öğrenmeyi destekleyici ortam arasındaki olası
ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmaya 445 otel çalışanı katılmış olup yapılan analizler sonucunda, katılımcıların
örgütlerinde klan kültürünün hakim olduğuna ilişkin algılarının en yüksek; pazar kültürünün hakimiyetine ilişkin algının ise en
düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Çalışanların, örgütsel gelişim için önem arz eden örgütsel öğrenmeyi destekleyici ortama
ilişkin algıları incelendiğinde ise; en fazla algılanan boyutun yeni fikirlere açıklık boyutu olduğu ve bunu sırasıyla farklılıkların
takdiri ve psikolojik güvenlik boyutlarının izlediği görülmektedir. Çalışanların örgütlerinde en az algıladıkları öğrenmeyi
destekleyici ortam boyutu ise öğrenme için zaman boyutu olmuştur.
Öğrenmeyi destekleyici ortama ilişkin boyutların örgüt kültürü türleri ile olan ilişkilerini ortaya koymak için yapılan korelasyon
analizi sonuçlarına göre; klan ve adhokrasi kültürünün hakim olduğu örgütlerde çalışanların kendilerini psikolojik olarak daha
güvende hissettikleri, buna karşın hiyerarşinin hakim olduğu örgütlerde ise çalışanların kendilerini psikolojik olarak daha az
güvende hissettikleri görülmüştür. Buna göre çalışanların örgütlerinde klan ve adhokrasi kültürüne ilişkin algıları arttıkça
psikolojik güvenlik algılarının da arttığı; pazar kültürüne ilişkin algıları arttıkça psikolojik güvenlik algılarının ise azaldığı
söylenebilir. Yine öğrenen örgüt boyutlarından biri olan yeni fikirlere açıklığın adhokrasi ve pazar kültürü arttıkça arttığı tespit
edilmiştir. Öğrenmeyi destekleyici ortam boyutlarından olan farklılıkların takdirine ilişkin algının ise adhokrasi kültürü arttıkça
arttığı görülmüştür. Ayrıca pazar kültürü arttıkça öğrenme için zamanın azaldığı araştırma sonuçlarında yer almaktadır.
Otel işletmeleri hizmet sektöründe olmaları ve sundukları ürünlerin kendine has özelliklerinden dolayı örgütsel gelişim ve
başarının, çalışanların gelişimi ve başarısına yoğun şekilde bağlı olduğu işletmelerdir. Literatüre bakıldığında, örgütsel
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öğrenmenin ve örgütsel öğrenmeyi destekleyici bir ortama sahip olmanın çalışanların ve örgütün gelişimine katkı sağladığı
görülmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre örgüte hakim olan kültürel yapı ile öğrenmeyi destekleyici ortam arasında bir ilişki olduğu
söylenebilir. Bu çalışma ile örgüt içinde bağlılık, katılım ve grup çalışmasının esas alındığı klan ile yaratıcılık, girişimcilik ve uyuma
atıfta bulunan adhokrasi kültürlerinin çalışanların psikolojik güvenlik algılarını artırdığı ortaya konmaktadır. Yine temelde yenilik,
büyüme, üretim ve rekabet çatısı altında buluşan pazar ve adhokrasi kültürlerinin yeni fikirleri desteklemeye yardımcı olacağı
söylenebilir. Değişen pazar koşullarında örgütlerin ayakta kalabilmesi ancak yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya konmasını
destekleyen kültürel yapılarda mümkün kılınmaktadır. Yine başarı odaklı, kararlı liderlerin ön planda olduğu pazar kültüründe
yenilik ve değişimin algılanarak pazar avantajlarının yaratılabilmesi ve öğrenme için zamana duyulan ihtiyaç normalleşmektedir.
İhtiyaçlar doğrultusunda zamanın doğru ve öğrenme perspektifinde kullanılması pazar kültürünün ayrılmaz bir parçasını
oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre adhokrasi kültürünün hakim olduğu örgütlerde farklılıkların takdir edildiği
görülmektedir. Ancak Quinn ve Cameron’un kültür modelinde yer alan adhokrasi alt kültürü uyuma atıfta bulunmaktadır. Bu
noktada araştırmanın bu sonucunun literatür ile farklılık gösterdiği söylenebilir.
Bu çalışmada örgütsel öğrenmeyi destekleyici ortam ile örgütlere hakim olan kültür türleri arasındaki ilişki Adana, Mersin ve
Hatay illerinde faaliyet gösteren otel çalışanları örnekleminde incelenmiştir. Konuya ilgi duyan diğer akademisyenlere, farklı illeri
ve sektörleri de kapsayacak şekilde konuyu incelemeleri önerilmektedir. Yapılacak çalışma sonuçlarının, bu çalışma sonuçları ile
kıyaslanmasının konu ile ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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KAMU HİZMETLERİNİN DENETLENMESİNDE VATANDAŞ KATILIMININ ÖNEMİ,
RUSYA'DA MOY DOKUMENTİ HİZMET MERKEZLERİ ÖRNEĞİ
Eren TOZAK1 - Muhittin TATAROĞLU2
ÖZET
Vatandaşlara kamu hizmetlerinin sunulmasında kalitenin yükseltilmesi, etkinlik-verimlilik prensipleri bakımından hızlı ve düşük
maliyetli hizmet vermek hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin en önemli işlevlerinden bazılarıdır. Bilişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kamu hizmetlerinde çeşitliliği sağlamış ve vatandaşların beklentilerini artırmıştır.
Vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik beklentilerinin artması kamu hizmetlerinin verilmesinde vatandaş odaklı yeni bir
anlayışın öne çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşen dünya ile birlikte girişimcilik, rekabetçilik, vatandaş (müşteri) odaklılık
gibi unsurlar yeni kamu hizmeti anlayışında yerini almıştır. Bu yeni anlayış içinde vatandaşlar kendilerine hizmet veren kurumların
daha hızlı, daha şeffaf, daha doğru, daha konforlu, daha az maliyetli olmalarını beklemektedir. Kamu kurumlarının bu faktörleri
göz önünde bulundurarak hizmet vermeleri büyük önem taşımaktadır ve kamu hizmetlerinin sunulmasında vatandaş
memnuniyeti gözetilerek performans odaklı denetimin sağlanması öne çıkmaktadır. Bu bağlamda hizmette yerellik (subsidiarite)
ilkesi de geniş kabul görmekte ve dünyanın çoğu yerinde yerelleşme eğilimleri ve uygulamaları etkisini göstermektedir. Rusya da
bu kamu yönetimi yaklaşımlarının etkisi altında kalmıştır. Rusya’daki Moy Dokumenti hizmet merkezleri, kamu hizmetlerinin
sunulmasında yerelleşme anlayışı ve vatandaş odaklılık bakımından önemli bir gelişmeyi ortaya koymaktadır. Moy Dokumenti
hizmet merkezlerinde farklı kamu idarelerinin sunduğu çok sayıda kamusal hizmetin tek merkezde ve tek bankoda sunulması
amaçlanmıştır. Böylece kamu hizmetlerine ulaşım, hizmet kalitesi ve yerelleşme açısından önemli gelişme sergilemektedir.
Rusya'da kamu yönetiminin yeniden yapılanmasında ve kamu hizmetlerinin sunumunda yerelleşme faaliyetlerini incelemek,
üzerinde yeterli çalışma yapılmaması sebebiyle zayıf kalan literatüre katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Moy Dokumenti Hizmet Merkezleri, Yeni Kamu Hizmeti, Vatandaş Odaklılık, Denetim
Jel Kodları: H11, P27, Z18
ABSTRACT
Improving quality in providing public services to citizens and providing fast and low cost services in terms of efficiency and
efficiency are some of the most important functions of both central and local governments. Developments in information
technologies provided diversity in public services and increased the expectations of citizens. The increase in citizens'
expectations for public services led to a new citizen-oriented approach in the provision of public services. With the globalizing
world, factors such as entrepreneurship, competitiveness, citizen (customer) focus have taken their place in the new public
service concept. Within this new understanding, citizens expect the institutions that serve them to be faster, more transparent,
more accurate, more comfortable, less costly. Considering these factors, it is of great importance for public institutions to
provide services and to provide performance-oriented supervision by considering citizen satisfaction in the provision of public
services. In this context, the principle of subsidiarity is also widely accepted and localization trends and practices in many parts
of the world show their impact. Russia has also been under the influence of these public administration approaches. Moy
Dokumenti service centers in Russia show an important development in terms of localization and citizen focus in the provision
of public services. In Moy Dokumenti service centers, it is aimed to provide many public services offered by different public
administrations in one center and one desk. Thus, access to public services shows significant improvement in terms of service
quality and localization. Examining the localization activities in the restructuring of public administration and the provision of
public services in Russia will contribute to the literature which is weak due to insufficient studies.
Keywords: Russia, My Documents Service Centers, New Public Service, Citizen Centered, Audit
Jel Codes: H11, P27, Z18
1. Giriş
Etkinlik, verimlilik, yerellik, yerindenlik, yönetişim, katılımcılık, devletin küçülmesi gibi ilkeleri içeren yeni kamu yönetimi anlayışı
veya post modern yönetim yaklaşımları 1980'li yıllardan itibaren yeni bir çağın yönetim ve siyaset boyutu olarak hızla
yayılmaktadır. Bu akımdan son derece merkeziyetçi ve katı bürokratik yapıya sahip olan Sovyetler Birliği de dramatik bir şekilde
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nasibini almış ve yıkılmıştır. Dağılan Sovyetler Birliği'nin yerine kurulan Rusya Federal Cumhuriyeti'nde ise merkeziyetçilik,
hantallık, verimsizlik, aşırı büyümüş kamu bürokrasisi, yaşamın her alanında devlet müdahalesi gibi olumsuzlukları bertaraf
etmek; etkinlik, verimlilik, katılımcılık, liberal ekonomi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi doğrultusunda devamlı olarak reform
çabaları gündeme gelmiştir. Rusya gibi büyük bir ülkenin kamu idaresinde kökten değişim 1990”lardan itibaren başlamış olmakla
birlikte, böylesi büyük bir ülke için henüz başlangıç aşaması olarak değerlendirilmelidir. Oldukça sancılı ve çalkantılı geçen kamu
yönetiminde reform çabaları, somut ürünlerini ancak 2010'lu yıllardan sonra vermeye başlamıştır. “Moy Dokumenti” çoklu
hizmet merkezleri, kamu hizmetlerinin yerelleşmesinde oldukça önemli bir gelişme olarak göze çarpmaktadır.
2. Subsidiarite (Yerellik) İlkesinin Dünyada Önem Kazanması ve Kamu Hizmetlerinde Yerelleşme Anlayışı
Subsidiarite kelimesinin sözlük anlamı bir eylemi, bir davranışı, bir kişiyi veya bir kurumu güçlendirmeye yarayan, onlara destek
ve yardımcı olan, yedek ve ikincil kavramlarıyla özdeştir. Hizmette halka yakınlık veya yerellik ilkesi, Aristo'ya kadar
uzanmaktadır. Aristo kendi kendine yetebilen sosyal bir örgüt olarak “kent”i vurgulamakla birlikte aile ve köy'ün de kendi
kendine yetebilen; ayrı ayrı gereksinimlere karşılık verebilen birimler olduğunun önemini belirtmiştir (Keleş, 1995, s.4).
Subsidiarite ilkesi, hizmette halka yakınlık, hizmetlerin halka en yakın ve uygun birimler tarafından görülmesi veya hizmette
yerellik gibi bir örgütlenme ilkesi olarak da tanımlanmaktadır (Gül ve Özgür, 2004, s.167). Günümüzde yerellik ilkesi “yetki
paylaşımı ilkesi,” “yetki ikamesi ilkesi,” “yerindelik ilkesi,” “hizmette halka yakınlık ilkesi” ve “hizmette yerellik ilkesi” gibi
anlamdaşları ile birlikte yerel yönetimlerin dayandığı en temel ilke olmuştur (Kurun, 2017, s.93).
1980'lı yıllardan itibaren gittikçe önem kazanan ve yaygınlaşan bir örgütlenme ilkesidir ve günümüzde Avrupa Birliği hukuk
düzeninin en önemli ilkelerinden biri haline gelmiştir (Zeyrekli ve Ekizceleoğlu, 2007, s.30). Yerellik ilkesi Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartının 4’üncü maddesinde “Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihan vatandaşa en yakın olan makamlar
tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi
gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır” ifadesi ile yer almıştır (AYYÖŞ, 1992).
Yerellik ilkesi, aileden, muhtarlık kurumuna, belde teşkilatından ilçe ve il yönetimine oradan da bölge yönetimine ve merkezi
yönetime uzanan çizgide en küçük sosyal birimden başlayarak, bu birimlerin yapabilecekleri işlerde her türlü yetki ve
sorumlulukla donatılmasını ifade etmektedir. Büyük ölçekli birimlerin yetki ve sorumluluklarının, mahalle ölçeğindeki mevcut
veya yeni oluşturulacak kurumlar dikkate alınarak yeniden belirlenmesi ve bu yolla yönetimin halka yakınlaştırılması da yerellik
ilkesi kapsamındadır. Yerellik ilkesi ilk olarak kamu hizmetlerinin sunulmasında yerel yönetimlerin yetkilerini korumakta ve
özerk yönetimlerin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Kamu hizmetlerinin sunulmasına piyasa güçlerini dahil ederek rekabeti
teşvik etmektedir. Yetki paylaşımının rasyonel düzenlenmesini sağlayarak hizmetlerin verimli bir şekilde sunulmasına katkıda
bulunmaktadır. Öte yandan yerellik ilkesi devlet erkini sınırlandırmaya çalışmaktadır. Bu açıdan ilke, devlet mekanizmasının
giderek merkezileşmesi, hantallaşması ve verimsizleşmesini önleyen bir teminat olarak görülmektedir (Yıldırım, 2014, ss.132135).
Kamusal mal ve hizmetler çok sayıda ve türde olmakta ve bunların üretilmesi ve sunulması çeşitli nedenlerle kamu yönetiminin
farklı yönetim düzeyleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple kamusal hizmetlerin idarenin farklı kuruluşları arasında
paylaşılması gerekmektedir. Bazı kamusal hizmetlerin faydası tüm kamuya yayıldığından, bazı hizmetleri ise yerel idareler
gerçekleştiremediğinden bu hizmetler merkezden karşılanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hâkim olan sosyal refah
devleti anlayışında yerel yönetimlere önemli görevler verilmiştir. Örneğin, eğitim, sağlık, konut gibi hizmetlerin büyük bölümü,
kent ve mekâna özgü nitelik taşımasından dolayı yerel yönetimlere bırakılmıştır (Zeyrekli ve Ekizceleroğlu, 2007, s.32).
Yerelleşmenin bir diğer nedeni ise etkinliktir. Etkinlik ilkesine göre, bir kamusal hizmet, onu en etkin şekilde yerine getirecek
idareye bırakılmalıdır. Yerelleşme anlayışında bir hizmetin merkezi yönetim yerine birçok yerel yönetim tarafından
gerçekleştirilmesi durumunda daha ucuza sağlanabileceği savunulmaktadır. Çünkü yerel yönetimler, yereldeki olanakların daha
çok farkında olacak ve hizmetlerin yerine getirilmesinde daha az zaman kaybı yaşayacaktır. Diğer yandan bürokratik işlemlerin
azalması, sunulan hizmetlerin çevresel özellik ve koşullarının göz önünde bulundurulması ile etkinliğin artmasına sebep olacaktır
(Öncel, 1997, s.34).
Karar verme süreçlerine katılım, yerel düzeyde, merkezi düzeye göre daha kolaydır. Bu bakımdan yerel yönetimler, demokrasinin
daha etkin bir şekilde işlediği kurumlar olarak görülmektedir. Halk katılımı ve demokrasi söz konusu olduğunda yerel
yönetimlerin dışarıda tutulması mümkün değildir. Siyasi olarak yönetime katılma yerel düzeyde daha canlı ve etkilidir (Eryılmaz,
2016, s.128). Hizmette yerellik (subsidiarite) kavram olarak uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen, günümüzde kamu
yönetiminin örgütlenmesi ve hizmet sunumunda daha çok önem kazanmıştır. Yerellik ilkesi İsviçre, Avusturya ve Almanya gibi
modern Avrupa devletlerinin yapılanmalarında önemli bir ilke halindedir. Yerellik ilkesi güncel önemini Avrupa Birliği’nin
kuruluş aşamalarında yoğun olarak tartışılmasıyla ve kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde temel ilke olarak kabul edilmesiyle
kazanmıştır (Demir ve Karakütük, 2003, s.72). Özellikle Avrupa Birliği’ni kurmanın yarattığı güçlükler ve Birliğin içinde
merkezileşmeden kaynaklanan çekinceler, hizmette yerellik ilkesinin olağanüstü ilgi görmesine neden olmuştur (Keleş, 1995,
s.4).
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Geleneksel bakış açısıyla devlet yapısı içinde yerel ve bölgesel yönetimlere ikincil, merkezi yönetime, yani devlete asıl gözüyle
bakılmış olmakla birlikte hizmette yerellik ilkesi bunun tam tersini önermektedir. Yerellik ilkesine göre ikincil olan devlettir. Üst
düzeyde bulunan otoritenin, devletin alt düzeydeki yönetimlerin işlerine karışmasına, ancak o düzeydekilerin bu işleri
görememeleri veya yapamayacaklarının kanıtlanması durumunda izin verilir.
3. Rus Kamu Yönetiminde Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma
Rusya'da kamu yönetimi yapısı yüzyıllar süren bir dönem içinde şekillenmiştir. Çarlık Rusya’sı döneminde kamu görevlileri
soylular ve din adamları arasından seçilmekteydi. Kamu görevleri kalıtsal olarak babadan oğula geçmekteydi. Kamu görevinde
istihdam edilmenin şartları soyluluk, vatandaşlık ve etnik kökenden oluşmaktaydı (Викулов, 2014, s.48). 1917 devriminden sonra
kamu yönetiminde hedeflenen, Çarlık döneminin yapısını yıkıp yerine bürokrasisiz, polissiz, düzenli ordusuz ve bürokratik
yapıların kaldırıldığı bir devlet biçimiydi (Aktov, 1995, s.7).
Sovyet döneminde kamu görevine girmenin temel koşulu Komünist Parti'nin değerlerine bağlı olmaktan geçmekteydi
(Gvozdeva ve Kazakova, 2015, s.1). Sovyetler Birliği’nin çöküşü akabinde ideolojinin değişmesiyle birlikte tüm mevzuat yapısı
ve organizasyon şekliyle kamu hizmetlerinde de kökten bir değişim yaşanmıştır. 2000'li yıllarda ise devlet müdahalesini azaltma,
yerelleşme, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği arttırma amaçlı bir dizi reform hareketine girişilmiştir. 20’nci yüzyılın
sonlarında sosyalist ülkelerde hızlı bir siyasal dönüşüm gözlemlenmiştir. Bu ülkelerdeki idari reformlar kamusal hizmet
kalitesinin artması beklentisi ile hızlı bir şekilde merkezi yönetim anlayışından uzaklaşılması şeklinde gerçekleşmiştir. Sosyalist
rejimlerin yıkılmasından sonraki süreçte yolsuzluk, kayırmacılık, rüşvet gibi olumsuzluklar uzun dönem kamu yönetimlerinin
başlıca sorunlarını oluşturmuştur.
Rusya'da kamu hizmetlerinin düzenlenmesine yönelik reform sürecinin sonuncusu 2002 yılında “2003-2006 Dönemi Federal
Reform Programı” ile başlamıştır (RG, 2002). Bu program çerçevesinde kamu yönetimi organizasyonu, kamu hizmetleri, kamu
personel rejimi ve yerel yönetimlerle ilgili pek çok yasa çıkarılmıştır. Bu dönemde kamu hizmetleri kapsamında kamu
görevlilerinin atamalarında rekabet sistemi getirilmesi, kamu görevlilerinin görev tanımlarının ve yetkinliklerinin açıkça
belirlenmesi, kamuda sözleşmeli personel uygulaması ile esnek istihdam ve özel sektör ile kamu sektörü arasındaki geçişkenliğin
mümkün kılınması, personel rejiminde performans kriterlerinin getirilmesi, etkinlik ve verimlilik temelinde dağıtılacak ödül
fonunun kurulması, çıkar çatışmalarının önlenmesine dair düzenlemeler, kamu personelinin çalışma mevzuatından kaynaklanan
uyuşmazlık, çözümlenme prosedürleri gibi düzenlemeler ortaya konmuştur. Reform döneminin kamu yönetimine yönelik
düzenlemeleri 2003 yılında, “2003-2004 Dönemi İdari Reformun Uygulanmasına Dair Önlemler” isimli Başkanlık Kararı ile
başlamıştır. Bu kapsamda devlet fonksiyonlarının daha düzenli olmasına yönelik yeniden gözden geçirme sürecine gidilmiştir.
Bu gözden geçirme iki ana başlık altında toplanabilmektedir. İlki, temel kamusal hizmetleri belirlemek, farklı kamu idarelerinde
tekrarlayan yetki ve görevleri elemek, gereksiz ve uygulama imkânı bulunmayan işleri belirlemek, merkezi yönetimden diğer
kuruluşlara aktarılması gereken işlevleri belirlemekten oluşmaktadır. İkinci başlık altında ise kamu yönetiminin işlevleri üç işlev
türü halinde tanımlanmıştır. Bunlar, kural oluşturma işlevi, kuralları koruma işlevi ve kuralları uygulama işlevinden oluşmaktadır.
Bu düzenlemeye gidilmesinin altında yatan neden, “bir kamu kurumu hem kuralı kendi koyar, bunun uygulamasını kendi yapar
ve kuralın doğru uygulanıp uygulanmadığını yine kendi kontrol ederse, sonuç olarak kontrolsüz bir takdir yetkisine sebep verir,
yozlaşma ve etkinsizliğe yol açar” düşüncesi olmuştur (Konov, 2006, s.3). Bu dönemde kamu hizmetlerine dair standartların
özenli bir şekilde tanımlanması oldukça önemli bir gelişme olarak göze çarpmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak nüfus ve ikamet
kaydı, emlak alım satımı, kimlik ve pasaport gibi vatandaşların temel anayasal hak ve özgürlüklerini etkileyen en önemli kamu
hizmetleri tespit edilmiştir. Akabinde bu hizmetlerin kalite ve sunumuna dair standartlar geliştirilmiştir. Bu standartlar hizmet
talep edenlerin kaydının yapılması, hizmet sunumu için gerekenler, hizmet sunumunun reddedileceği durumların gerekçeli olarak
açıklaması, hizmetin sunulacağı çalışma saatleri ve yeri gibi unsurları içermektedir. Bu düzenlemenin amacı, hizmet sunumunda
keyfiyeti, işlerin sürüncemede bırakılmasını, yolsuzluğu ve kırtasiyeciliği önlemek ve hizmet sunumunu kullanıcı dostu hale
dönüştürmek olarak açıklanmıştır (Zakon, 2018).
2000'li yıllarda Putin döneminden itibaren Rusya'da iki farklı boyutta ve iki zıt yönde gelişme gözlenmektedir. Siyasi boyutuyla
federe, özerk ve yerel birimlerin siyasi özerkliklerinin kısıtlandığı siyasi merkeziyetçilik eğilimi gözlenmektedir. Rusya'nın çeşitli
bölgelerinde ayrılıkçı taleplerin giderek yükselmesi, Çeçenistan’da görüldüğü gibi silahlı boyut kazanması, Tataristan'ın ancak
çok büyük ödünlerle Rusya içinde kalmasının sağlanabilmesi, bütünleşme endişelerinin yükselmesine yol açmıştır. Dağılma
korkusu ise adem-i merkeziyetçilik düşüncesinin zayıflamasına ve Yeltsin dönemindeki “aşırı” yerelleşmeye tepki olarak
merkezileşme eğilimlerinin artmasına sebep olmuştur. Diğer yandan kamu hizmetlerinin sunulmasında demokratik ve
katılımcılık boyutları ihmal edilse dahi, etkinlik ve verimlilik açısından yerelleşme çabaları hız kaybetmemiştir. Kamu
hizmetlerinin sunumunun Sovyet döneminden kalma katı ve merkeziyetçi devlet yapısıyla mümkün olmadığı, yeni kamu
yönetimi yaklaşımlarının benimsenmesi gerektiği Rusya'da genel kabul görmüştür. Kamu hizmet sunumunda, hizmetlerin
merkezi teşkilat dışındaki kuruluşlara devredilmesi, özelleştirme, taşra kuruluşlarına yetki devri, örgüt içinde hiyerarşinin alt
kademelerine yetkiler verilmesi, kamu idarelerinin taşra ve semt düzeylerinde hizmet sunumu için birimler oluşturması, işlevsel
boyutuyla yerelleşme eğiliminin sonuçları olmuştur. 2001'den sonra yapılan kamu yönetimi reformları siyasi merkezileşme
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doğrultusunda olmuş, kamu yönetiminde teknokratlaşma, bürokratik unsurların hiyerarşikleşmesi ve merkezi kontrolün gücü
artmıştır. Putin, kaos ve kargaşa ortamından çıkmak için Yeltsin döneminde aşırı artış gösteren federal bölgelerin güçlerini tekrar
merkezde toplamaya başlamıştır. Özerk bölgelerle ayrı ayrı yapılan sözleşmelerle oluşan “müzakereci federalizm”den federe
bölgelerin özerkliğinin anayasa tarafından belirlendiği “anayasal federalizm”e geçilmiştir (Иванов, 2008, s.24).
Reformlar devlet yapısının işlevsel ve idari reorganizasyonu ile daha etkin ve sorumlu olmasını amaçlamıştır (Inkina, 2013, s.6).
2003 yılında yerel yönetimleri düzenleyen kanunla tüm ülkede tek tip ve evrensel bir yerel yönetim sistemi hedeflenmiştir.
Belediye bölgeleri ve belediyeleri oluşturan yerleşim yerlerinden oluşan iki katmanlı bir yapı oluşturulmuştur. Ayrıca üçüncü bir
belediye türü olan “kent bölgeleri” de (gorod okrug) illerin belediye alanlarının dışında kalan bölgeleri kapsamıştır. Yeni
uygulamaya geçen yerel yönetim yasasıyla birlikte belediyelerin sayısı 2006 yılında iki katından fazla artarak 11.957'den 24.208'e
çıkmıştır (Ross, 2007, s.193).
2003 yılında çıkan yerel yönetimler hakkındaki yasada, Putin dönemiyle başlayan bütünleşme endişesiyle siyasi merkeziyetçileşme
gözlemlenmektedir. Çoğu Avrupa ülkesinde var olan yerel yönetimlerin çeşitliliği, tek tip yapıda olmamaları, çoğu yerel
yönetimin kendi organlarını, yapılarını kendilerinin belirlediği, kendi tüzüklerine (anayasalarına) sahip olmalarına benzer bir
çeşitlilikte olan Rusya yerel yönetimleri bu reformla Türkiye'dekine benzer şekilde tek tipleşme getiren yasal düzenlemeye konu
olmuştur. Tüm yerel yönetimleri kapsayan federal yasalar çıkarılmıştır. Etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amacıyla her idari
kurumda ve kademede görev ve yetki dağılımının açıkça belirlenmesi, görevlerin yerine getirilmesi için gereken yeterli mali ve
idari kaynak temini gerçekleştirilmiştir. Yerel yönetimler ve federe bölgeler arasında adil gelir dağılımının sağlanması, yerel
yönetimlerin karar organlarının toplantılarına vatandaş katılımının (publiçniye sluşaniya) artırılması, vatandaşlarla toplantı
yapılması ve vatandaşlara yönelik konferanslar verilmesi sağlanmıştır. Apartman, toplu konut ve sitelerde özyönetim şeklinde
teşkilatlanma, yerel özerkliğe sahip tüzel kişilik sağlanması ve vatandaş girişimi gibi doğrudan demokrasi uygulamaları da
uygulamaya konmuştur (Zakon, 2003).
2003 düzenlemesi yerel yönetimlere daha kapsamlı ve bağlayıcı görevler yüklemiştir. Yerel yönetimler daha fazla görev ve mali
kaynağa sahip olmuştur. Ancak bunlar zorunlu ve federal hükümet tarafından finanse edilen görevlerdir. Yerel yönetimlere
verilen daha çok yetki ve kaynak, onların özerkliklerini arttırmamış aksine onları engelleyen ve federal ve bölgesel idarelerin daha
çok denetimine sokan bir görünüm ortaya çıkarmıştır. Günümüzde görece iyileşmiş kamu hizmetleri düzeyine ulaşılmasını
sağlayan son süreç, 2005 yılında Ekonomi Bakanlığının idari düzenlemelerinin koordinasyonuyla görevlendirilmesiyle
başlamıştır. Çalışmanın ilk yılında 90'a yakın idari düzenleme geliştirilmiş ve 2012 yılına kadar hem bölgesel hem de federal
düzeylerde tamamlanmıştır. Düzenlemelerin şekillenmesi oldukça karmaşık ve zor olmuştur. Düzenlemeler sayesinde Rusya'da
sivil toplum ilk kez bürokrasinin vatandaşlara karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini içeren açık ve anlaşılabilir bir liste ve
uygun kalitede hizmet talep etme hakkını elde etmiştir. Düzenlemelerle kamu görevlilerinin hareket serbestisi ve kamu gücünü
yorumlama güçleri sınırlandırılmıştır. Vatandaşlar ilk kez kamu görevlilerinin işlemlerine karşı yargı dışı yollarla da itiraz edebilme
hakkına kavuşmuştur (Barabashev ve Klimenko, 2017, s.34).
Düzenlemelerin geliştirilmesinde kurum içi prosedürler, vatandaşlarla olan dış ilişkiler, işlemlerin basitleştirilmesi, maliyetlerin
düşürülmesi ve konforlu bir ortam sağlanmasına odaklanılmıştır. Kamu hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi gerekliliği,
hizmetlerin makul sürelerde sunulması, müşterilere anlaşılabilir bilgi sunulması, prosedürlerin kısaltılması ve bekleme sürelerinin
azaltılması ve bekleme alanlarının konforlu bir şekilde düzenlenmesi kriterlerine dayandırılmıştır. Bu servis kalitesi
parametrelerine, bilgi iletişim teknolojilerinin de yardımıyla “Moy Dokumenti” (belgelerim) adı verilen hizmet merkezlerinde
başarılı bir şekilde ulaşılmıştır.
4. Moy Dokumenti Hizmet Merkezleri
Rusya'nın yerel yönetim yapısı 2000'lerin başında standartlaştırma çabalarına rağmen, federal yapıda olması ve farklı nitelikte
bölgesel birimler olması sebebiyle oldukça karmaşıktır. Rusya Federasyonu 83 idari birimden oluşmaktadır ancak bunlar da yapı
ve özerklik bakımından oldukça önemli farklılıklara sahiptir. Bahsi geçen 83 idari birim, içinde atanmış yöneticilerle yönetilen
yerel yasama organlarına sahip 46 idari bölge (oblast), kendi anayasası ve parlamentosu olan 21 özerk nitelikte cumhuriyet,
oblastlara benzeyen atanmış yöneticilerce (vali) yönetilen ve tarihsel olarak oluşmuş olan 9 kray, etnik azınlıklar temelinde
oluşturulan ancak daha sonra statüleri idari bölge statüsüne yükseltilmiş olan 4 özerk bölge, esasen oblast olarak kabul edilen 1
Yahudi özerk bölgesi, diğer federal birimlerle eşit temsil hakkına sahip olan Moskova ve St. Petersburg’dan oluşmaktadır.
Kırım'ın Rusya'ya katılmasından sonra Sivastopol da Moskova ve St. Petersburg ile aynı statüye alınmıştır.
Kamu hizmetleri, tek başına merkez tarafından, federe birimlerle işbirliği içinde ve tek başına federe birimler tarafından yerine
getirilecek işlevler olarak tasnif edilmiştir. Merkez (federal yönetim) belirli istisnai konulardaki yetkileri kendine ayırmıştır. Bunlar
Rusya Anayasası ve federal yasaların düzenlenmesi, iç sınırların, suların ve hava alanları sınırlarındaki değişiklikler, para basımı,
vergi konması, gümrük, merkez bankası, enerji politikaları, ulaşım ve iletişim, silah üretimi, dış politika, savunma ve güvenlik
politikası ve Rusya'nın dış ekonomik ilişkilerinden oluşmaktadır. Moskova, hem şehir hem federe birim statüsünde olduğu için
hem yerel hem de eyaletler tarafından görülen hizmetleri görmekle yetkilidir (Akhundova, 2014, s.52).
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Rusya'da “tek durak büro” (one stop shop) ilkesine uygun olarak faaliyet gösteren kamu hizmet birimleri, sadece belirli hizmetleri
değil, mümkün olan en çok çeşitte kamusal hizmeti sunan semt hizmet merkezleri olarak tasarlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı
inisiyatifinde yürütülen reform programı kapsamında kurulan Moy Dokumenti merkezleri ilk kurulmaya başlandığı 2007 yılında
sadece 16 pilot birim olarak açılmışken, günümüze sayıları 3000”i aşmış merkez içinde hizmet veren bankoların sayısı 40.000'e
ulaşmış ve ülke nüfusunun %96'sını kapsamıştır.
Moy Dokumenti hizmet merkezleri birçok federal, bölgesel ve belediye hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmetlere yeni doğan
bebeklerin nüfus kaydının yapılması, pasaport talebi, çocukların anaokuluna kaydedilmesi, sigorta ve vergi kaydı yapılması,
ikamet kaydı örnek olarak gösterilebilir. Ancak sunulan hizmet sayısı sabit kalmamakta ve devamlı olarak artmaktadır. Örneğin
2017 yılında ehliyetlerin değiştirilmesi ve biyometrik pasaport verilmesi hizmetleri de Moy Dokumenti merkezlerinde sunulmaya
başlanmıştır. Moy Dokumenti hizmetlerinin doğumdan itibaren sunulması düşünülmektedir. Hali hazırda bir bebek doğduğunda
ailelerin doğum sertifikası, bir adrese kayıt edilmesi gibi 18 farklı işlem için 19 farklı başvuru yapması gerekmektedir. Ancak bu
işlemler Moy Dokumenti kapsamına alındığında tek bir işlem ve tek bir başvuru ile bulunulan semtte tamamlamak mümkün
olacaktır. İşlemlerin tamamlanma ve talep edilen belge ve ruhsatların verilmesinde hizmetlerin tamamlanma süreleri 18 dakika
ile 55 dakika arasında sürmektedir. Ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği “en fazla 15 dakika” hedefine önümüzdeki
yıllarda ulaşılacağı düşünülmektedir (ваш контроль, 2017, s.1).
Moy Dokumenti kritik önemde başarılı bir kamu hizmeti reformu ürünüdür. Kritik önemi, hizmet merkezleri sisteminin sadece
kurumsal başarısından kaynaklanmamaktadır. Bu hizmet merkezlerinin başarısız olmasına bahane ve açık bırakmayacak şekilde
yasal mevzuat düzenlenmiş, gerekli altyapı, mali kaynaklar temin edilmiş, liyakate dayalı ve sözleşme usulü personel temini ve
eğitimi getirilmiş, merkezlerin hizmet kapasitesini olağanüstü artıracak şekilde bilişim teknolojileri adapte edilmiştir. Bu şekilde
Moy Dokumenti hizmet merkezlerine bağlanan kamu idareleri ve hizmet sayıları gittikçe artmaktadır. Bu merkezlerin dinamizmi,
kendilerine bağlanan diğer kamu kurumlarının da kendilerini bu merkezlere uydurmaları için kapasitelerini arttırma ve geliştirme
doğrultusunda motive etmekte ve böylece bu merkezlerle bağlantılı tüm kamu idarelerini gelişmeye zorlayan bir momentum
yaratmaktadır. Örneğin Moy Dokumenti merkezlerinde gerekli şartları temin eden vatandaşların talep ettikleri hizmeti
alamamasının mazereti yoktur. Bu prensip, talep edilen hizmete göre hizmet merkezinden sağlık, eğitim, nüfus veya belediye
idarelerine zincirleme yansımakta, bu kurumların bürokratik hantallık ve “bugün git yarın gel” anlayışıyla ortaya çıkan zaman
kaybını çözmeye zorlamaktadır.
Moskova kenti ve çevresi bir tür federal bölge olarak düzenlenmiştir ve doğrudan Başkan tarafından atanan vali tarafından
yönetilmektedir (Akhundova, 2014, s.44). 2017 yılı itibariyle 12.190.000 nüfusa sahip olan Moskova, 10 idari bölgeye ayrılmıştır.
Kent genelinde 123 yerel yönetim birimi vardır. Moskova Şehir Hükümeti, yüksek yürütme organıdır. Yasama Organı, 35
vekilden oluşan Şehir Dumasıdır (mos.ru, 2018). Moskova’da Moy Dokumenti çok fonksiyonlu hizmet merkezleri Moskova
Şehir yönetiminin 2014 tarihli “Devlet Hizmetlerinin Sağlanmasında Çok Fonksiyonlu Merkezler Yapılanması Hakkında
Düzenleme” ile kurulmuştur (Zakon, 2014). Düzenleme “Kamu ve Belediye Hizmetlerinin sağlanmasının Organizasyonu” isimli
2010 yılında çıkarılan Federal Yasa ve 2014 yılında çıkarılan “Devlet3 ve Belediye Hizmetlerini Sağlayan Çok Fonksiyonlu
Merkezlerin Faaliyetlerinin Düzenlenmesi”ne dair Hükümet Kararına dayanmaktadır. Bu çok fonksiyonlu hizmet merkezleri
ilgili kurumlarla işbirliği içinde Federal yürütme organları, bütçe dışı fonlar, Moskova yönetimi ve onun alt birimlerinin sunduğu
hizmetleri tek merkezde sunacaktır (Правительства, 2014). Bu merkezlerin Moskova Şehri içinde bütün semtlerde ve coğrafi
olarak kolayca ulaşılacak şekilde ve merkez başına düşecek nüfus hesaplanarak kurulması düzenlenmiştir. Günümüzde
Moskova’da 123 semt merkezi faaliyet göstermektedir. Ayrıca Bu merkezlerin ülkenin diğer idari bölgeleriyle işbirliği içinde
olmasının sağlanmasıyla, başka bölgelerde ikamet edenlerin de hizmet almaları mümkün olmaktadır (MD, 2018). Çoklu hizmet
merkezlerinde sunulan hizmetler, emeklilik, su faturası, sigorta, sağlık, nüfus, tapu gibi çok çeşitli olmakla birlikte çalışanlar her
türlü hizmeti sunmak üzere eğitilmişlerdir. Bu çoklu uzmanlığa sahip kadrolar “evrensel uzmanlar” (universalnımi spetsialistami)
olarak tanımlanmıştır. Evrensel uzmanlar kendilerine gelen talep ve başvuruları kabul edip, işlemleri yerine getirip hizmeti
sunmakla yükümlüdür (Правительства, 2014). Moy Dokumenti merkezleri, talep edilen hizmet veya belge için gereken
işlemlerin yapılması, talep edilen kamu hizmetinin hazırlanıp sunulması, başka kurumların tekeline bırakılmamış olan tüm kamu
hizmetlerinin sunulmasından sorumludur. Öyle ki bu merkezlerdeki görevliler kendilerine gelen ve sunulması mümkün olan her
talebi sunmak zorundadır. Bu talep adres sormak veya yemek tarifi de olsa görevliler bu talebi bilmiyorlar ise dahi öğrenmek ve

Türkçe'deki kamu hizmetinin karşılığı Rusça'da devlet hizmeti (gosudarstvennii uslug) olarak yer almaktadır. İdarenin sunduğu
hizmetlerde “obşestvennosti” (kamu) kelimesi kullanılmamaktadır. Sivil servis (civil service) kavramına denk gelen “grajdanskaya
uslug” deyimine ise literatür ve düzenlemelerde nadiren rastlanmaktadır. Bu durum Anglosakson yönetim kültüründe
“government” (hükümet) kavramının ön planda olmasına karşın Kıt’a Avrupası'nda devletin ön planda olmasına benzemektedir.
Türkiye’de de idari ve siyasi kültürde devlet ön planda olmasına rağmen, son dönemlerde hükümet ön plana çıkmaya başlamış.
Gündelik yaşamda devlet hizmeti deyimi yerine kamu hizmeti ve sivil hizmetler deyimleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Rusya’da
ise “devlet” halen ön plandaki yerini korumaktadır.
3
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talep edene sunmak zorundadır4. Moy Dokumenti hizmet merkezlerinde sunulan hizmetlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
2018 yılı itibariyle bu hizmetler şunlardır (MD, 2018).
- İçişleri bakanlığının sunduğu, iç ve dış pasaport verilmesi, ikamet, göç ve nüfus kayıtları.
- Tapu kadastro işlemleri, gayrimenkul alım satım, tescil işlemleri.
- Tüketici Haklarını Koruma ve Refahı Geliştirme Federal İdaresi hizmetleri. Tüketici haklarının korunması, şikayetlerin
incelenmesi, salgın hastalıkların önlenmesi, ilaç reçetelerinin düzenlenmesi, sıhhi denetim gibi işlemler.
- Adli kefalet icra daireleri hizmetleri.
- Emeklilik fonu, emeklilik işlemleri.
- Zorunlu sağlık sigortası, sağlık sigortası poliçe işlemleri ve bu kapsamda muayene, tedavi gibi işlemler.
- Federal Vergi Dairesi hizmetleri. Vergi numarası almak, vergi mükellefi olmak, vergi harç yatırmak ve diğer tüm vergi
işlemleri.
- Federal Emlak İdaresi hizmetleri. Kamu gayrimenkulünün satışı, kiralanması, özelleştirme işlemleri, el konulan malların
satışı.
- Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Nüfus Bakanlığı hizmetleri. Doğum ve çocuk yardımları, engelli ve emekli ödemeleri.
- Çalışma ve Sosyal Koruma İdaresi hizmetleri. Üç yaşın altındaki çocuklara yemek maliyetindeki artışların telafisi
ödemeleri. Üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelerin yaşam maliyetlerinin artması nedeniyle aylık tazminat verilmesi (beş ve
daha çok çocuklu ailelere daha yüksek, 10 ve daha çok çocuklu ailelere de daha yüksek). Her doğumda doğum yardımı,
çocuk kıyafeti yardımları, koruyucu aile ve evlat edinme yardımları, tek emekli geliri olan ailelere yapılan yardımlar,
aşılama sebebiyle ölüm veya hastalık vakalarının tazminatlar.
- Kentsel Emlak İdaresi hizmetleri. Kamu gayrimenkullerinin özelleştirilmesi, arazi kiralanması, kullanılmasına izin
verilmesi, arsa ve bina işlemleri, toplu konutların inceleme projeleri.
- Çevre Yönetimi ve Çevre Koruma İdaresi hizmetleri. Çevre koruma faaliyetleri, atık yönetimi, amatör ve sportif balıkçılık,
doğal ve yeşil alanların korunması, planlaması, idaresi, çevre denetimi, yeşil alanların kayıtlarının tutulması.
- Enformasyon Teknolojileri İdaresi hizmetleri. Bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve iletişim alanlarında kamusal
programların geliştirilmesi ve uygulanması.
- Moskova Şehri Ana Arşiv İdaresi hizmetleri.
- Moskova Şehri Sicil Yönetimi hizmetleri. Vatandaşların evlenme, boşanma gibi medeni durumlarıyla ilgili işlemlerinin
kaydı, yurtdışındaki evlenme, boşanma gibi işlemlerin kaydı ve belge düzenlenmesi işlemleri.
- Moskova Konut Denetim İdaresi hizmetleri. Çok katlı binaların yönetimi, gözetimi, ruhsatlandırılması, binaların yeniden
düzenlenmesi, geliştirilmesi, bakım, onarım işlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi.
- Moskova Otopark Alanları İdaresi hizmetleri. Park alanlarının düzenlenmesi, park ücretlerinin ödenmesi, park alanı
kiralanması.
- Moskova Kentsel Teknik Envanter İdaresi hizmetleri. Kadastro, konut teknik kimlikleri, düzenlenmesi, Jeodezi işlemleri,
adresleme ve numaralandırma, gayrimenkul değerlendirme hizmetleri.
- Moskova Sosyal Kayıt hizmetleri. Sosyal yardım, kredi kartı, ulaşım ücreti ödeme, indirim, sağlık muayenesi ve randevu
alma, gibi olanaklar sunan “Moskova Sosyal Kart” hizmeti.
- Sivil Savunma, Acil Durum ve Afet Yönetimi İdaresi hizmetleri.
- Doğum, ölüm ve babalık kayıtları ile ilgili hizmetler.
Olmak üzere 179’dan fazla kamu hizmeti ve 200’den fazla ruhsat, kimlik pasaport işlemleri gibi doküman verilmektedir. Bu
merkezlerde vatandaşlara sunulan hizmetler gün geçtikçe artmaktadır (Cainform, 2018).
Kamu hizmetlerinin sunulduğu mekanlar olarak devlet daireleri bütün dünyada soğuk, kasvetli, bakımsız, rahatsız ve sıkıcı
ortamlar olarak bilinmektedir. Özellikle Sovyet döneminde bu durum devlet daireleri için oldukça karakteristik bir özellik haline
gelmiştir. Ancak Rusya’da kamu hizmetlerinin yerelleşmesi tartışmalarında ve yasal düzenlemelerde hizmet sunulan mekanların
konforlu olması özellikle üzerinde durulan bir konu olmuştur. Moy Dokumenti hizmet merkezlerinin kurulması aşamasında
yapılan tartışmalarda ve yasal altyapı düzenlemelerinde ve otoritelerin beyanlarında kamu hizmeti sunulan mekanların, konforlu,
cazibeli, itici olmayan, bulunulmaktan rahatsızlık duyulmayan, çeşitli imkanların sağlandığı mekanlar olması gerektiğine dair
istikrarlı bir irade sergilenmiştir (md.mos.ru, 2018).
15.01.2018 tarihinde Moskova, Mitinyo semti Moy Dokumenti hizmet merkezinde enformasyon görevlisiyle yapılan mülakat.
“Vatandaşlara imkansız olmayan her türlü talebine hayır cevabı vermeyi yasaklayan talimat, üzerinde ısrarla durulan konulardan
biridir”.
4
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Bu doğrultuda hizmet merkezleri buradan hizmet alan vatandaşların gereksinimleri ve rahatlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Çoklu hizmet merkezlerinde hizmet bankolarının yanında sıra numarası alınacak makinalar, ödeme yapılacak banka şubeleri veya
ATM makinaları, halkın serbest kullanımına açık ve internet erişimi olan bilgisayarlar, su, çay, kahve makinaları, çocuk oyun
odaları, fotokopi makinaları, hemen her konuda bilgi alabilecekleri enformasyon görevlileri bulunmaktadır. Banko görevlileri
eğitim sürecinden sonra tapu, nüfus, pasaport gibi bütün hizmetleri sunabilecek kapasiteye ulaşmaktadır.

Vatandaşların kullanımına açık internet bağlantısı olan bilgisayarlar sadece hizmet almak amacıyla değil, vakit geçirmek veya
herhangi bir şey araştırmak amacıyla da vatandaşlar tarafından kullanabilmektedir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu
değildir. Hizmet merkezlerinde ödemelerin anında yapılabilmesi için genellikle bankaların şubeleri bulunmaktadır. Yine
merkezler içinde ödeme ve diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için ATM makinaları yer almaktadır. Merkez içinde banka
şubesinin kurulma olanağı yok ise, lokasyonlar banka ile komşu olacak şekilde düzenlenmektedir. Görevliler her konuda bilgi
ve hizmet taleplerine olumlu yanıt vermekle yükümlü tutulmuşlardır. Bu talepler adres sormak veya yemek tarifi de olsa,
görevliler bilmedikleri durumlarda öğrenmek ve talebi karşılamak yükümlülüğündedir5. Hizmet almak için çocuklarıyla gelen
vatandaşlara yönelik çocuk oyun odası. Bütün Moy Dokumenti hizmet birimlerinde bulunmaktadır. Çocuk odası girişte bulunan
enformasyon masasında devamlı bulunan görevlilerinin görüş ve kontrol alanında bulunacak şekilde yerleştirilmiştir.
Ebeveynlerin çocuklarını bu odaya bırakıp, sıra bekleme ve bankoda işlem yapma süreçlerinde odanın ve çocukların gözetimi
enformasyon masası görevlilerindedir. Bununla birlikte herhangi bir kamu hizmeti almayan vatandaşlar da çocuklarıyla gelip, bu
oyun odalarından çocuklarının yararlanmasını sağlayabilir. Bu konuda da vatandaşlara yönelik herhangi bir kısıtlama
getirilmemiştir.

"Yemek tarifi bile sorulsa, yanıt vermek görevimiz. Yemek tarifini bilmiyor isek, o halde bunu bir şekilde öğrenmek ve soran
vatandaşa tarifi vermek yükümlülüğündeyiz. "Hayır" veya "bilmiyoruz" deme hakkımız yok. Yine de merkezimizin veremeyeceği
bir hizmet talep edilmiş ise kamu veya özel sektör fark etmeden, o hizmeti kimin, nerede nasıl ve hangi şartlarda sunduğunu ve
nasıl ulaşılabileceğini izah etmemiz gerekir". (15.01.2018 tarihinde Mosova Mitinyo semti Moy Dokumenti çoklu hizmet merkezi
görevlileriyle yapılan mülakat).
5
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Moy Dokumenti hizmet merkezleri, hizmete erişebilirliğin arttırılmasında coğrafi yakınlık, işlemleri basitleştirme gibi avantajların
yanı sıra bireysel zaman kazancı açısından da önemli gelişmeler oluşturmuştur. Hizmet merkezlerinin çalışma saatleri, yani
vatandaşların hizmete ulaşma zamanları da geniş aralıkta tutulmuştur. Çoğu hizmet merkezi, hafta sonu tatili olmadan haftanın
yedi günü faaliyet göstermektedir. Çalışma saatleri bakımından sabah 8.00’den akşam 20.00’ye kadar kesintisiz hizmet
sunmaktadır. Görsellerde kullanılan “akşamları da hizmetinizdeyiz, hafta sonu da hizmet sunuyoruz” ifadeleri Rusya’da kamu
hizmetlerinin yerelleşmesinde ve ulaşılabilirliğinin arttırılmasında köklü bir değişim iradesinin tezahürü olarak dikkat
çekmektedir.
5. Moy Dokumenti Hizmet Merkezlerinde Vatandaş Denetimi

Görevlilerin arkasındaki panoda Moskova yönetiminin Moy Dokumenti hizmet merkezlerine dair manifestosu yer almaktadır;
1- Müşteri her zaman haklıdır.
2- Esas olan profesyonelliktir.
3- Akşamları da hizmetinizdeyiz.
4- Dinle, anla ve yardımcı ol.
5- Ulaşılabilirlik ve kolaylık.
6- Dostluk ve duyarlılık.
7- Kaliteli iş için kişisel sorumluluk.
8- Halka yardım etmenin zevkini ve gururunu yaşa.
Moy Dokumenti hizmet merkezlerine gelen vatandaşlar girişte bulunan makinalardan sıra numarası alarak hizmete ulaşmaktadır.
Sırası gelenler bekleme salonlarında yer alan ekranlardan hangi bankodan hizmet alacağını görmektedir. Aynı zamanda
merkezlerde bulunan hizmet kalitesini değerlendirmeyi sağlayan cihazlardan da aldıkları hizmeti değerlendirmektedir. Aşağıdaki
fotoğrafta o gün için saat 15.30 itibariyle yapılmış olan 175 oylamada, 166 kişi hizmetin iyi ve çok iyi olduğunu, 3 kişi orta
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derecede olduğunu, 6 kişi ise kötü bulduğunu oylamıştır. Oylama, kamu hizmetlerinin denetiminde vatandaş katılımının
sağlanmasına yönelik etkin bir yöntemdir. Ayrıca, Vaşkontrol isimli internet sitesinde de (https://vashkontrol.ru) aldığı hizmeti
oylama imkanı vardır. Denetime vatandaş katılımının geliştirilmesi için ayrıca cep telefonu mesajı yoluyla da hizmet denetimi
yapılabilmektedir.

Vatandaşların sunulan hizmetlerden memnuniyet dereceleri hem merkezlerde bulunan elektronik değerlendirme cihazlarıyla,
hem de “vashkontol.ru” (sizin denetiminiz) internet sitesi ile ölçülmektedir. Moy Dokumenti çoklu hizmet merkezlerindeki
memnuniyet, diğer kamu idarelerine göre oldukça yüksektir. 1 en kötü ve 5 çok iyi skalasında, 4 iyi ve 5 çok iyi değerlendirmesi,
2017 itibariyle % 95'in üzerine ulaşmıştır. Bu durum vatandaşların semtlerindeki merkezlerde pek çok sorununu bir seferde
çözebildiği ve sadece ikamet ettiği yerde değil de herhangi bir merkezde hizmet alabildiği için anlaşılabilir bir durumdur (ваш
контроль, 2017, s.1).
6. Sonuç
Etkinlik, verimlilik, yerellik, yerindenlik, yönetişim, katılımcılık, devletin küçülmesi gibi ilkeleri içeren yeni kamu yönetimi anlayışı
veya post modern yönetim yaklaşımları 1980’li yıllardan itibaren yeni bir çağın yönetim ve siyaset boyutu olarak hızla
yayılmaktadır. Bu akımdan son derece merkeziyetçi ve katı bürokratik yapıya sahip olan Sovyetler Birliği de dramatik bir şekilde
nasibini almış ve yıkılmıştır. Dağılan Sovyetler Birliği’nin yerine kurulan Rusya Federal Cumhuriyeti’nde ise merkeziyetçilik,
hantallık, verimsizlik, aşırı büyümüş kamu bürokrasisi, yaşamın her alanında devlet müdahalesi gibi olumsuzlukları bertaraf
etmek; etkinlik, verimlilik, katılımcılık, liberal ekonomi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi doğrultusunda devamlı olarak reform
çabaları gündeme gelmiştir.
1990’lardan itibaren ard arda yapılan köktenci reform çabaları siyasi karışıklıklar, ekonomik durumun kötü olması, yeterli bilgi
ve tecrübe birikiminin olmaması, geleneksel yönetim anlayışının kemikleşmiş yapısı, değişim yapılması gereken kurumların çok
olması gibi nedenlerle beklenen başarıyı sağlayamamıştır. Bununla birlikte reform çabalarının başarısız olmasına karşın, kamuoyu
ve siyasi iktidarlar reform çabalarından vazgeçmemiş ve ısrarcı olmuşlardır. Reform çabalarında başlangıçta Dünya Bankası,
IMF, Batılı danışman ve bilimsel kuruluşların belirleyici olduğu sürece, daha sonra bilgi ve deneyim kazanan reform ile ilgili
kamu kuruluşları, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri de katılmış ve aralarında reform sürecini yönetecek koordinasyon
da sağlanmaya başlanmıştır.
Beklenen faydayı sağlayamayan köktenci ve tümdengelimci yaklaşımların yanında, tümevarımcı yöntemlere de başvurulmuş ve
Moy Dokumenti çoklu hizmet birimi örneğinde olduğu gibi büyük başarılar elde edilmiştir. Tüm kamu idarelerini kapsayan
reform planları yerine, hizmet birimleri, kolay hızlı ve etkin hizmet sunacak şekilde düzenlenmiş akabinde bu merkezlerle
ilişkilendirilen hizmet birimlerinin de kendi yapı ve işleyişlerini bu merkezlere uydurmaları istenmiştir.
Moy Dokumenti Hizmet Merkezleri, mümkün olan tüm kamusal hizmetleri, halka en yakın coğrafi birim olan mahalle düzeyinde
sunmak üzere oluşturulmuştur. Yerel, bölgesel ve Federal birimlerce sunulan 170’i aşan hizmet bu merkezlerce sunulmaktadır.
Hem sunulan hizmet sayısı hızla artmakta, hem de tüm Rusya’da yayılmaktadır. Hizmet birimlerinin oluşturulmasında izlenen
kamu politikası görece başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. Reform faaliyetlerinde öncülük ve koordinasyon görevi Ekonomi
Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmüştür. Öncelikle çoklu hizmet biriminin görevi, yetkileri, etkinliğinin
sağlanmasına yönelik yasal kaynaklar hazırlanmış ve siyasi irade bu süreçte güçlü bir destek sağlamıştır. Yine bu merkezlerin
ihtiyaç duyduğu mali kaynaklar da temin edilmiştir. Geleneksel personel rejimiyle ve memur statüsüyle bu hizmetler
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sağlanamayacağı için, bu merkezlerde görev alacak personel için özel sözleşmeli personel statüsü oluşturulmuş, nüfus, ikamet,
pasaport, ehliyet, tapu, vergi gibi birçok alanda hizmet verebilecek çoklu uzmanlık becerisi kazandıran eğitim programları
oluşturulmuş ve personel bu eğitimi aldıktan sonra göreve getirilmiştir. Sunulan her bir ayrı hizmet farklı kamu idareleri
tarafından yürütüldüğü için, tüm ilgili kamu idarelerinin bilgi iletim teknolojisi altyapıları birbirleriyle uyumlu olacak ve Moy
Dokumenti merkezlerindeki terminallerinin veritabanlarına ulaşıp işlem yapmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve
koordinasyonu sağlanmıştır.
Hizmet Merkezlerinin iç tasarımı, konfor düzeyinin gözetilmesi, mobilyalar, görevlilerin giysilerinin renk seçimlerinin geleneksel
Rus Devlet dairelerinin rahatsız, kasvetli havasının aksine sıcak ve sempatik bir ortam sağlanmasına yönelik bir irade ortaya
konduğunu göstermektedir. Merkezlerde, çay kahve gibi içecek temini, çocuk oyun odaları, vatandaşların devlet dairelerine karşı
olumsuz hislerin ortadan kaldırılması amacıyla ve devletin vatandaşa bakış ve muamele anlayışında kökten değişim düşüncesini
ortaya koymaktadır.
Moy Dokumenti hizmet merkezleri, kamusal hizmet maliyetleri açısından da oldukça önemli fayda sağlamaktadır. Vatandaşlar
kamusal hizmeti talebinde, nüfus ve ikamet işlemleri için Nüfus İdaresi, pasaport için Emniyet Müdürlüğü, tapu işlemleri için
tapu idaresi, vergi işlemleri için vergi dairesi gibi her bir hizmet için ayrı ayrı ve ikamet ettiği yerden uzakta bulunan ilgili kamu
hizmet birimlerine gitmek durumundadır. Yol masrafı yapmak ve ulaşım sağlamak için saatlerce zamanını harcamak yerine,
mahallesinde bulunan çoklu hizmet merkezlerinde bir defada talep ettiği sayıda hizmet alabilmektedir. Vatandaş açısından kamu
hizmetine ulaşma maliyetinin çok fazla miktarda azalması sağlanmıştır.
Türkiye’de kamu hizmetlerinin yerindenleştirilmesi düşüncesi uzun zamandır gündemdedir. Bu doğrultuda özellikle yerel
yönetimlerde semt birimleri örnekleri gözlenmekle birlikte çok somut başarılar gözlenmemektedir. Rusya’daki Moy Dokumenti
Çoklu Hizmet Birimlerinin başarısı, kamu hizmetlerinin yerindenleştirilmesi bakımından oldukça ilgi çekicidir.
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YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
Namık Kemal ÖZTÜRK1 - Eren TOZAK2
ÖZET
Hükümet sistemleri bir ülkenin hükümet veya idari organizasyon modelini temsil etmekte ve politik gücün yoğunlaştığı merkezi
işaret etmektedir. Bu bağlamda, devletler uygun bir hükümet sistemini belirleyerek siyasal sistemin etkin işleyişini sağlamaya
çalışmaktadırlar. Genel olarak, demokratik olarak kabul edilen ve klasik desene uyan güçlerin ayrılmasından farklı olan üç ana
hükümet sisteminin olduğu kabul edilmektedir. Bunlar parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ve başkanlık sistemleridir.
Hükümet sistemlerinin anayasaya göre kabul edilmesi ve uygulanmasında ülkeler arasında önemli farklılıklar vardır. Bazı ülkeler
modelledikleri hükümet sistemlerinin gerekliliklerine tam olarak uyan bir yapılanmayı tercih ederken, bazıları ise anayasal olarak
tercih edilen hükümet sistemi şablonunu önemli ölçüde zorlamaktadır. Bu nedenle, tüm ülkeler için tek tip bir uygulama yoktur.
Türkiye'nin yeni hükümet sistemine de bu açıdan yaklaşmak gerekmektedir. Ek olarak, devlet sistemleri hakkında fikir edinmek
ve kurumların nasıl işlediğini görmek için yılların geçmesini beklemek gerekebilir. Ancak belirli bir süreden sonra, uygulanan
sistemin işletilebilirliği hakkında elde edilebilecek kesin sonuçlar elde edilebilir. Bu bakımdan, yeni hükümet sistemini
yargılamanın henüz erken olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmada yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ortaya çıkış süreci,
Cumhurbaşkanlığının idari teşkilat yapısı ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel özellikleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hükümet Sistemleri, Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Yarı Başkanlık
Sistemi, Kuvvetler Ayrılığı
Jel Kodları: H70, Z00
ABSTRACT
Government systems represent the model of governmentor administrative organization of a country and point to the center
where political power is concentrated. In this respect, states try to ensure the effective functioning of the political system by
determining an appropriate system of government. It is generally accepted that there are three main governmental systems,
which are democratically accepted and are different from the separation of powers that conform to the classical pattern. These
are parliamentary system, semi-presidential system and presidential system. There are significant differences between countries
in the adoption and implementation of government systems by constitutions. While some countries prefer a structuring that
fits precisely the requirements of the governmental systems they model, others are pushing the constitutionally preferred
government system template considerably. Therefore, there is no uniform practice for all countries. Turkey's new government
system also needs to be approached from this angle. In addition, it is important to wait for decades to come up with ideas about
government systems and to see how institutions operate. However, after a certain period of time, certain conclusions can be
obtained about the operability of the applied system. In this respect, it should be remembered that it is too early to judge the
new system of government. In this study, the process of emergence of the new Presidential system, the Administrative
Organization Structure of the Presidency and the Main Features of the Presidential System will be emphasized.
Keywords: Government Systems, Parliamenter System, Presidential System, Semi-Presidantial System, Seperation of Powers
Jel Codes: H70, Z00
1. Giriş
Türk anayasaları hükümet sistemleri açısından incelendiğinde bir istisna haricinde parlamenter hükümet modelini hedefledikleri
söylenebilir. Mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçişi simgeleyen Kanun-i Esasi ile ilk kez meclis oluşturulmuş ve padişahın
yetkilerinde önemli kısıtlamalara gidilmiştir. Padişahın önemli yetkilere sahip olduğu bu sistemin parlamenter sistem olduğunu
söylemek zordur (Tunç ve diğerleri, 2011, s.30). Padişah yürütmenin arka planda sahibidir ve meclisin yarısını kendisi
belirlemektedir. 1909 değişikliği ile bakanların meclise karşı sorumluluğu kabul edilmiş ve padişahın mutlak veto yetkisi
kaldırılmıştır. Ardından Meclis-i Mebusan sistem içinde en önemli kurum olarak ortaya çıkmıştır. Bunun parlamenter monarşinin
kurulması için atılan ilk adım olduğu söylenebilir (Gül, 2018, s.62). 1921 Anayasası ise Meclis Hükümeti Sistemi’ni benimsemiştir.
Kısa bir süre sonra bu uygulamadan vazgeçilmiş ve 1924 Anayasası ile parlamenter sistem ve meclis hükümetinin
mekanizmalarını içinde barındıran karma bir sistem öngörülmüştür.
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1961 Anayasası parlamenter sistemi bütün kurumlarıyla düzenleyen ilk anayasadır. Bu anayasaya göre, yürütme Cumhurbaşkanı
ve Bakanlar Kurulundan oluşmaktaydı. Cumhurbaşkanı siyasi açıdan sorumsuzken, Bakanlar Kurulu’nun meclise karşı siyasi
sorumluluğu vardı. Yasama işlevi ise Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’ndan oluşan TBMM tarafından yerine
getirilmekteydi. 1982 Anayasasının ilk hali, daha önceki anayasa gibi parlamenter sistem geleneğini devam ettirmiştir. Anayasanın
8. maddesinde yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu arasında paylaştırması, 101 ve 105. maddelerde
Cumhurbaşkanının tarafsız ve sorumsuz bir makam olduğunun belirtilmesi parlamenter sistemin temel özelliklerindendir.
Bunun yanında hükümetin göreve başlarken ve görev sırasında meclisin güvenine tabi olacağını düzenleyen 110. ve 111.
maddeleri, bakanlar kurulunun sorumluluğunu düzenleyen 112. madde parlamenter rejim ile uyumlu düzenlemelerdir. 99.
maddede TBMM’ye hükümeti düşürme yetkisi tanınması ve son olarak 116. maddede Cumhurbaşkanına TBMM seçimlerini
yenileme yetkisinin verilmesi de 1982 Anayasasının parlamenter sistemi benimsediğini göstermektedir.
Ülkelerin hükümet sistemi aynı olsa bile bazı mekanizmaları farklılıklar gösterebilir. Bazı ülkeler kendilerine model aldıkları
hükümet sistemlerinin gereklerine tam olarak uygun bir yapılanmayı tercih ederken bazıları anayasal olarak tercih ettikleri
hükümet sistemi şablonunu bir hayli zorlar. Bu nedenle bütün ülkeler için geçerli tek tip bir uygulama yoktur. Türkiye’nin yeni
hükümet sistemine de bu açıdan yaklaşmak gerekir. Hükümet sistemleri hakkında fikir üretebilmek için yılların geçmesini
beklemek ve kurumların nasıl işlerlik kazandığını görmek önemlidir. Ancak bu süreden sonra sistemin işlerliği hakkında kanaatler
oluşur. Dolayısıyla yeni hükümet sistemini yargılamak için henüz çok erken olduğunu belirtmek gerekir.
Hükümet sistemlerinin anayasalarla benimsenip uygulanmasında ülkeler arasında önemli farklılıkların olduğu söylenebilir.
Günümüzde, demokratik olarak kabul edilen ve klasik şablona uyan, kuvvetler ayrılığından mülhem üç ana hükümet sistemi
olduğu genellikle kabul edilir. Bunlar parlamenter sistem, yarı-başkanlık sistemi ve başkanlık sistemidir. Bazı ülkeler kendilerine
model aldıkları hükümet sistemlerinin gereklerine tam olarak uygun bir yapılanmayı tercih ederken bazıları anayasal olarak tercih
ettikleri hükümet sistemi şablonunu bir hayli zorlarlar. Bu nedenle bütün ülkeler için geçerli tek tip bir uygulama yoktur. Bazı
ülkeler sistem içinde kalmakla birlikte bazı mekanizmaları önemli ölçüde esnetebilirler. Örneğin 1982 Anayasasının ilk halinde
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı mekanizması klasik parlamenter sistem şablonuyla tam olarak uyum içinde değildi ama Türkiye
hükümet sistemi olarak parlamenter sistem içinde yer almaktaydı. Bazı ülkelerde ise klasik şablona sıkı sıkıya riayet edilir.
Almanya ve İngiltere parlamenter sistemin bütün gereklerine uygun mekanizmalar kurmuşlardır. Bu açıdan ülkeler, ihtiyaçlarına
göre yeni mekanizmalar kurarak iktidar gücünün kullanımını yeniden düzenleyebilirler. Türkiye’nin hükümet sistemine de bu
açıdan yaklaşmak gerekir.
2. Yeni Sistemin Ortaya Çıkış Süreci
Türk anayasaları hükümet sistemleri açısından incelendiğinde bir istisna haricinde parlamenter hükümet modeline yakın bir
çizgide kalındığı görülmektedir. Mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçişi simgeleyen Kanun-i Esasi ile ilk kez meclis
oluşturulmuş ve padişahın yetkilerinde önemli kısıtlamalara gidilmiştir. Buna göre yasama organı Heyet-i Ayan ve Heyet-i
Mebusan isimli iki meclisten oluşmaktaydı. Heyeti Ayan üyeleri doğrudan doğruya padişah tarafından seçilmekte, Heyet-i
Mebusan üyeleri kısmi bir seçimle belirlenmekteydi. Bu sistemde yürütme yetkisi padişaha aitti ve padişah bu yetkisini Vekiller
Heyeti ile kullanacaktı. Bu heyetin göreve gelmesinde ve görevden uzaklaştırılmasında padişah tam yetkiliydi. Vekiller Heyeti
parlamentoya karşı değil, padişaha karşı sorumluydu. Padişahın önemli yetkilere sahip olduğu bu sistemin parlamenter sistem
olduğunu söylemek zordur (Tunç ve diğerleri, 2011, s.30). Padişah yürütmenin arka planda sahibidir ve meclisin yarısını kendisi
belirlemektedir. 1909 değişikliği ile bakanların meclise karşı sorumluluğu kabul edilmiş ve padişahın mutlak veto yetkisi
kaldırılmıştır. Bu değişikliklerin ardından Meclis-i Mebusan sistem içinde en önemli kurum olarak ortaya çıkmıştır. Bu değişimin
parlamenter monarşinin kurulması yolunda atılan ilk adım olduğunu söylemek mümkündür (Gül, 2018, s.62).
1921 Anayasası ise Meclis Hükümeti Sistemi’ni benimsemiştir. Kısa bir süre sonra bu uygulamadan vazgeçilmiş ve 1924
Anayasası ile parlamenter sistem ve meclis hükümetinin mekanizmalarını içinde barındıran karma bir sistem öngörülmüştür.
1924 Anayasasında bu iki anayasadan etkilenilmekle beraber daha çok parlamenter sisteme ait özelliklerin ağır bastığı söylenebilir.
Egemenlik yetkisini millet adına tek başına kullanan meclisin yasama ve yürütme yetkisini kullanması, meclisin hükümeti her
zaman denetleyebileceği ve düşürebileceği halde hükümetin meclisi feshetme yetkisinin olmaması 1924 Anayasası’nın meclis
hükümeti sistemini benimsediğini gösterir. Yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun kullanması, başbakanın
Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından tayin olması parlamenter rejimin özelliklerindendir. 1924 Anayasası’nın getirdiği
sistem “kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı” olarak da isimlendirilmiştir (Özbudun, 2005, ss.31-32).
1961 Anayasası parlamenter sistemi bütün kurumlarıyla düzenleyen ilk anayasadır. Bu anayasaya göre, yürütme Cumhurbaşkanı
ve Bakanlar Kurulundan oluşmaktaydı. Cumhurbaşkanı siyasi açıdan sorumsuzken, Bakanlar Kurulu’nun meclise karşı siyasi
sorumluluğu vardı. Yasama işlevi ise Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’ndan oluşan TBMM tarafından yerine
getirilmekteydi. Millet Meclisi üyeleri halkın oyu ile belirlenmekteydi. Cumhuriyet Senatosu’nda ise üç tür senatör vardı. Yüz elli
senatör halk tarafından, on beş senatör Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekteydi. Ayrıca “tabi üyeler” diye nitelendirilen üyeler
bulunmaktaydı. Bunlar Milli Birlik Komitesi üyeleri ve eski Cumhurbaşkanlarından oluşmaktaydı (Tunç ve diğerleri, 2011, ss.4849).
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1982 Anayasasının ilk hali, daha önceki anayasa gibi parlamenter sistem geleneğini devam ettirmiştir. Anayasanın 8. maddesinde
yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu arasında paylaştırması, 101 ve 105. maddelerde Cumhurbaşkanının
tarafsız ve sorumsuz bir makam olduğunun belirtilmesi parlamenter sistemin temel özelliklerindendir. Bunun yanında
hükümetin göreve başlarken ve görev sırasında meclisin güvenine tabi olacağını düzenleyen 110. ve 111. maddeleri, bakanlar
kurulunun sorumluluğunu düzenleyen 112. madde parlamenter rejim ile uyumlu düzenlemelerdir. 99. maddede TBMM’ye
hükümeti düşürme yetkisi tanınması ve son olarak 116. maddede Cumhurbaşkanına TBMM seçimlerini yenileme yetkisinin
verilmesi de 1982 Anayasasının parlamenter sistemi benimsediğini göstermektedir (Yazıcı, 2011, ss.124-125). 1982
Anayasasındaki parlamenter sistemin değişmesi gerektiği yolunda öneri ve eleştirilerin özellikle cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan
başlayarak zaman zaman gündeme getirildiğini görmekteyiz.
1987 yılında Turgut Özal, Anayasanın cumhurbaşkanına tanıdığı yetkilerin aynen korunmasını ancak cumhurbaşkanının beş
yıllık süre için iki turlu mutlak çoğunluk yöntemiyle halk tarafından seçilmesini dile getirmiştir. Genel seçimler ile cumhurbaşkanı
seçiminin aynı gün yapılmasını savunan Turgut Özal, Cumhurbaşkanının en çok iki dönem için seçilmesini öneriyordu. Turgut
Özal’ın bu tasarısı asıl hedefi olan başkanlık sistemine ulaşmak için bir ara sistem getirme düşüncesiydi. Ancak o dönem Turgut
Özal’ın bu düşüncesi siyasi partiler tarafından ilgi görmedi. 1997 yılına gelindiğinde tarihe 28 Şubat Olayı olarak kaydedilecek
“post modern” darbe olarak da adlandırılan gelişmeler sonucunda Başbakan Necmettin Erbakan istifa etmek zorunda kalmıştır.
Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dört yıllık görevinde üç tane hükümet onayladığını söyleyerek parlamenter
sistemin terk edilmesi gerektiğini tekrardan dile getirmiştir. Demirel’in bu önerisi siyasiler tarafından eleştirilmiş ve bu öneri de
destekçi bulamamıştır (Yazıcı, 2011, ss.160-164).
Anayasada Cumhurbaşkanına verilen görevleri Türk siyasi hayatındaki bir takım gelişmelerden ayrı düşünmek gerçeğin önemli
bir yönünü görmezden gelmek demektir. Çünkü hem 1961 hem de 1982 Anayasaları devlet iktidarını ele geçirmek isteyen askersivil bürokratların devlet kurumlarıyla ittifak kurarak seçilmiş siyasi aktörlerin “bypass” edilmesi ve onlar üzerinde vesayet kurma
arayışlarının ürünüdür. İşte bu arayış sonucunda gerçekleştirilen ve plebisiter yönleri ön plana çıkan anayasalarla
Cumhurbaşkanlığı asker-sivil bürokrat ve yargı organları ile yakın organik bir bağ içinde tasarlanmış ve sivil siyaset üzerinde
vesayet makamı olarak düşünülmüştür. Cumhurbaşkanlarının neredeyse her alanda önemli konumda bulunan görevlileri atama
yetkisinin verilmesi bu ittifak arayışının yapısal-kurumsal ayağını oluşturmaktadır. Çok sayıda yetki ve görev verilen
Cumhurbaşkanının klasik parlamenter sistemdeki gibi görevleriyle ilgili suçlardan dolayı sorumsuz tutulması ise onları daha rahat
hareket etme noktasına getirmiştir. Sorumsuzluğun doğal sonucu ise Cumhurbaşkanlarının vatana ihanet dışında görevlerine
son verilmesinin mümkün olmamasıdır. Dolayısıyla istikrarsız hükümetlerin bulunduğu bir dönemde yürütmenin başı olarak bu
görevi yerine getirecek, siyasetle ilişkileri nedeniyle yasama ve bürokratları atama yetkisi ile de yargı üzerinde kontrol
kurabilecektir (Öztürk, 1992, s.75).
Cumhuriyeti kuran kadronun asker-bürokrat kökenli olması ve askerlerle yakın ilişki içinde olması daha sonraki dönemlerde
askerlerin devlet işlerinde her zaman kendilerini önemli bir konumda görmelerine neden olmuştur. 1960 darbesinin temelinde
yatan gerekçe de esasında asker-sivil belli bir laiklik ideolojisine mensup bürokratların iktidarı yeniden ele geçirme girişimleridir.
Nitekim bürokratlar 1961 Anayasası ile bu amaçlarına ulaşmışlar, devletin gözetim ve denetimi yeniden siyaset üzerinde vesayet
kuran asker ağırlıklı bürokratların eline geçmiştir. Bu dönemde Anayasa Mahkemesi de aktif bir şekilde siyasi konularla ilgili
kararlar alarak askerlerin laiklik yanlısı siyasi tutumlarını desteklemiş ve siyaset üstünde bir vesayet makamı gibi hareket etmiştir.
İşin asıl ilginç tarafı 1961 Anayasası ile oluşturulan Cumhurbaşkanlığının siyaset üzerinde ikinci bir vesayet makamı olarak
tasarlanmış olmasıdır. Cumhurbaşkanının vesayet makamı olarak düşünülmesinin temelinde yatan düşünce ise bu makama asker
kökenli kişilerin getirilmesidir. Gerçekten de bu anayasanın yürürlüğü süresince bu makamı işgal edenlerin hepsinin asker kökenli
oldukları göz önüne alınacak olursa Cumhurbaşkanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri açısından seçilmiş organları denetlemenin bir
aracı olduğu ortaya çıkar (Yazıcı, 2012, ss.154-156). Aynı anlayış 1982 Anayasası için de geçerlidir. Üstelik bu anayasanın
düzenlediği Cumhurbaşkanlığı klasik parlamenter sistem şablonuna uygun da değildir. Yasama, yürütme ve yargı alanında çok
sayıda yetki ve görevi olan bir Cumhurbaşkanı eskisinden çok daha güçlü bir şekilde siyaset üzerinde vesayet uygulamalarını
koordine edebilecektir. Yasama, yürütme ve yargı alanındaki yetkileriyle donatılmış bir Cumhurbaşkanı asker olmasa bile
askerlerle yakın bir çalışma ortamına girerek halkın seçmiş olduğu hükümeti işlevsiz hale getirebilir. Nitekim Süleyman
Demirel’in ve ondan sonra işbaşına gelen Ahmet Necdet Sezer’in aktif politikaya sık sık müdahale etmeleri bu vesayet ilişkisinin
bir yansıması olarak görülebilir. Biryanda bütün önemli yargısal ve idari kurumların başkan ve üyelerini atamaya yetkili kılınmış
bir Cumhurbaşkanı, diğer yanda askeri bürokrasinin sürekli laiklik elden gidiyor diye darbe tehditleri sivil hükümetlerin iş
yapmalarına engel oluşturmuştur. Bu ikili yapıya akademi çevrelerinin ve Anayasa Mahkemesi’nin de katılımı ile “28 Şubat postmodern” askeri darbesi gerçekleştirilmiştir.
İktidar üzerinde askerlerin vesayeti adeta Demokles’in kılıcı gibi varlığını sürekli hissettirmiştir. Asker ve yargının başını çektiği
bürokratik vesayet hiçbir sınır ve denetime tabi olmadan kendi istek ve görüşlerini siyasetçilere dayatma hakkını kendilerinde
görmüşlerdi. Ordu siyaset ilişkilerinde dönüm noktalarından biri 27 Nisan 2007 tarihinde TBMM’de cumhurbaşkanı seçiminde
ilk turdan sonra yaşanan olaylardır. AK Parti adayı Abdullah Gül’ün normal koşullarda cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde
herhangi bir engel yoktu. O gece Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için Genelkurmay’ın internet sitesinde e-muhtıra
diye anılan bildiri yayınlandı. Bildiride cumhurbaşkanının seçimine müdahaleyi haklı göstermek için irtica ve Kürtçülük tehditleri
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kullanılarak askerlerin sivil müttefiklerini (Anayasa Mahkemesi) harekete geçirilmesi hedefleniyordu. İşin ilginç tarafı bu metinde
hükümetin laikliği yeniden yorumlama girişimleri, Kuran okuma yarışmaları ve Peygamber’in doğum günü kutlamaları laiklik
karşıtı büyük eylemler olarak görülüyordu. Daha da ilginci ise silahlı kuvvetlerden başka hiç kimse bu eylemleri laiklik karşıtı
olarak algılamıyordu (Kuru, 2016, s.141). Ancak bildiri askerlerin müttefiklerine destek çıktığı şeklinde algılandı ve CHP hemen
harekete geçerek olayı Anayasa Mahkemesine taşıdı. Anayasa Mahkemesi de kendisinden beklenen ve daha önce de esirgemediği
desteğini tekrarlayarak meşhur 367 kararını aldı. Hatırlanacağı gibi mahkeme cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan 367
milletvekili sayısını oturumun açılması için gerekli karar sayısı olarak kabul etmişti. Mahkeme bu kararını anayasada hiçbir hüküm
olmamasına rağmen alabilmişti (Yazıcı, 2012, ss.200-205). Danışıklı dövüş olduğu belirtilen Anayasa Mahkemesinin kararı,
Genelkurmayın bildirisi ve kampanya haline gelen Cumhuriyet Mitinglerine rağmen AK Parti hükümeti geri adım atmadı ve
ordu üzerinde hükümetin otoritesini vurgulayan karşı bildiriyi yayınlayarak seçime gitme kararı aldı. 22 Temmuz 2007
seçimlerinde AK Parti % 47 oy ile daha güçlü olarak meclise geldi. Ağustos ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine meclisteki
bütün partiler katıldı ve 367 hilesi bertaraf edilerek Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildi. Ancak ordu ile ilişkilerdeki gerilim
devam etti. Nitekim komutanlar Abdullah Gül’ün yemin törenine ve meclisin açılış törenlerine katılmadılar (Karpat, 2012, s.263).
Başarısızlıkla sonuçlanan e-muhtıra girişimi, hükümetin karşı tavrı ve seçimlerde halkın AKP’yi tercih etmesi askeri vesayetin
etkisinin önemli ölçüde kaldırıldığının tipik göstergeleri olarak okunabilir. 2007 den sonra darbe planlarıyla ilgili olarak açılan
davalar ve bu davalarda üst düzey komutanların mahkûm olması halkın gözünde askerlerin prestijini önemli ölçüde zayıflattı.
2010 referandumu ile Anayasa Mahkemesinin üye sayısı artırılarak mahkeme üyeleri içinde siyasi bir denge sağlandı. Sivil
mahkemelerin askerleri yargılama yetkileri genişletildi ve cumhurbaşkanı ile başbakanın Yüksek Askeri Şura kararlarına
müdahaleleri ve belirleyici olmalarıyla birlikte askerlerin siyasi alana müdahaleleri iyice sınırlandı. 2012’de Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından hazırlattırılan yeni anayasa taslağı Meclis Uzlaştırma Komisyonu’na sunuldu. Söz konusu taslakta yasama
organı ile yürütme organının ayrı seçimler ile seçilmesi ve yürütmenin yasama organına karşı sorumlu olmaması yönünden
taslağın başkanlık sistemini andırdığı söylenebilir. Taslağa göre, yürütme yetkisi Başkan’da, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde, yargı yetkisi ise yargı kurumlarında toplanmaktadır. Bu yönüyle taslakta savunulan sistemin başkanlık sistemi
olduğunu söylense de taslaktaki diğer özellikler göz önüne alındığında Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan başkanlık
sisteminden farklı olduğu görülmektedir.
Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için en iyi yönetim modelinin başkanlık sistemi olduğunu savunmuştur. AK Parti aktörleri
özellikle siyasette istikrarı vurgulayarak demokrasinin pekişmesi, yönetimde çift başlılık sorununun çözülmesi, yürütme
organının etkin karar alması, yönetimde bürokratik vesayetin sona erdirilmesi, yasama yürütme organının tamamen birbirinden
ayrılarak her iki organın görevlerini daha etkin olarak yapmasını öne çıkarmışlardır. Ayrıca, halkın doğrudan seçtiği bir yürütme
organıyla halka hesap verilebilirliğin sağlanması, Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi sürecinde ortaya çıkan krizlerin
sonlandırılması gibi gerekçeler ileri sürmüşlerdi. Uzun dönemdir tartışma gündeminde yer almasına karşın somut bir metne
dönüşemeyen hükümet sistemi arayışları 2016 yılının sonlarında Ak Parti’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin önerisi ile Meclis
gündemine getirilerek 330’un üzerinde oy almış ve halk onayına sunulmak üzere kabul edilmiştir. Değişikliklere ilişkin halk
oylaması 16 Nisan 2017 Pazar gününde yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemi adını taşıyan anayasa değişikliği önerisi ile
yürütmede teklik, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrıldığı, yasama ve yürütme seçimlerinin aynı günde yapılması,
cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi, yasama ve yürütme makamlarının koşullar oluştuğunda karşılıklı
olarak seçim yenileme kararı alabilmeleri gibi yenilikler getirilmiştir. Öncelikle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
sağlanarak askerlerin sistem üzerindeki etkisi kırılmaya çalışılmıştır. Bu hususta önemli bir mesafenin alındığını ve Abdullah Gül
ve R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlıkları döneminde askeri bürokrasinin sivil hükümet üzerindeki baskısının önemli ölçüde
azaldığını ama tamamen ortadan kalkmadığını belirtmek gerekir. En son yaşanan 15 Temmuz 2016 Fetullahçı darbe girişimi
bardağı taşıran son damla olmuş, 16 Nisan 2017 anayasa referandumu ile hem hükümet sistemi değiştirilmiş, hem de askeri
bürokrasinin tamamen sivil yönetimin kontrolüne geçmesini sağlayacak etkili önlemler alınmıştır. Askeri liselerin kapatılması,
harp okullarının yönetim ve müfredatlarında yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenmesi ve kuvvet komutanlıklarına
Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atamaların yapılabilmesi bunlar arasında sayılabilir.
10 Ağustos 2014 tarihli seçimle cumhurbaşkanı ilk kez halk tarafından seçilmiştir. Bu seçimle birlikte esasında Türkiye’de yarıbaşkanlık sistemine yönelik fiili bir kayma olduğu söylenebilir. Bunun elbette birçok gerekçesi vardır. Öncelikle yasal bakımdan
1982 Anayasası Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini belirlerken özellikle 1958 Fransız Anayasasından esinlenmiştir. Aradaki
temel farklılık Fransız Anayasasında cumhurbaşkanının yetkileri daha açık olarak belirlenmiştir. İkinci olarak, Türkiye’de
Cumhurbaşkanı Anayasanın ilk metnine göre meclis tarafından seçilmekteydi. 21 Ekim 2007 tarihli halk oylaması ile
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yoluna gidildi ve sistem yarı-başkanlık sistemine biraz daha yaklaştı. Esasında
anayasadaki yetkileriyle birlikte düşündüğümüzde Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi mevcut sistemin nitelik
değiştirmesi açısından yeterlidir. Halk tarafından seçilen ve kendisine anayasa ile tek başına ve bakanlar kurulu ile birlikte
kullanabileceği çok sayıda yetki verilen güçlü bir cumhurbaşkanının olduğu bir sistemi yarı-başkanlık sistemi olarak görmek
gerekir. Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesiyle birlikte diğer hususları da göz önünde bulunduracak olursak
Türkiye’de fiilen ve hatta anayasal bakımdan 2014-2017 yıllarında yarı-başkanlık sistemine geçildiği söylenebilir (Yavuz, 2012,
ss.70-71). Uzun bir süre tartışma gündeminde yer almasına karşın somut bir metne dönüşemeyen hükümet sistemi arayışları
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2016 yılının sonlarında Ak Parti’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin önerisi ile Meclis gündemine getirilerek 330’un üzerinde oy
almış ve halk onayına sunulmak üzere kabul edilmiştir. Değişikliklere ilişkin halk oylaması 16 Nisan 2017 Pazar gününde
yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemi adını taşıyan bu anayasa değişikliği ile tek başlı yürütme, yasama ve yürütme seçimlerinin
aynı günde yapılması, cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi, yasama ve yürütme makamlarının koşullar
oluştuğunda karşılıklı olarak seçimleri tekrarlama kararı alabilmeleri gibi yenilikler getirilmiştir. 09 Temmuz 2018 tarihi itibariyle
Cumhurbaşkanı mecliste yemin ederek görevine başladı ve Türkiye’nin hükümet sistemi hukuki ve fiili olarak tamamen değişti
(Öztürk, 2018, s.330). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokratik hükümet sistemleri tipolojisinde devlet başkanının sahip
olduğu yetkiler bakımından Başkanlık Hükümeti Sistemine benzemektedir. Ancak diğer hükümet sistemlerinden bazı
mekanizmaların yeni sisteme monte edildiğini de unutmamak gerekir. Yeni model, ana karakteri itibarıyla parlamentolu rejimde
yaşanan, yürütme erkinin istikrarsızlığını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iki belirgin
karakterinden biri, yürütmenin (Cumhurbaşkanının) halk tarafından seçilmesi, Anayasada belirtilen süre boyunca (beş yıl)
herhangi bir güvene muhtaç olmaksızın görevini sürdürmesidir. Diğer karakteri ise, beş yıllığına seçilen TBMM’nin yasama erkini
elinde bulundurmasıdır. Sistemin işlerliği yasama ve yürütme organının aynı partinin elinde olmasına bağlıdır. Seçimlerde
cumhurbaşkanı başka partiden, meclis çoğunluğu başka bir partiden çıkarsa sistemin işlerliği fiili koalisyonların yürütülebilmesine
kalmaktadır. Bunun için yeni sistemde hem cumhurbaşkanına hem de meclise seçimleri yenileme imkânı getirilerek muhtemel
krizlerin seçimlere giderek aşılması hedeflenmiştir.
3. Cumhurbaşkanlığının İdari Teşkilat Yapısı
Yeni sistemde idari yapı bakımından klasik bakanlık modeli devam etmekle birlikte, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında
önemli değişikliklere gidilmiş ve sistemin işlerliğini artırmak için yeni ofis ve kurullar teşekkül ettirilmiştir.

Şekil 1: 1Nolu CBK’ya Göre Cumhurbaşkanlığının Teşkilat Yapısı
1 Nolu CBK, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında çıkarılmıştır. Bu kararnamede en yüksek devlet memuru olarak gösterilen
İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın en üst amiridir (1.md.). İdari İşler Başkanı bütün birimlerin
faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olup belirtilen hizmetlerin mevzuata, Cumhurbaşkanının
politika ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesinde Cumhurbaşkanına karşı sorumludur (3.md.). İdari İşler Başkanı bu yönüyle
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sadece en yüksek Devlet memuru olmayıp aynı zamanda bütün idareyi denetleyen ve kontrol eden yüksek müfettiş gibidir.
Cumhurbaşkanının emir ve politikalarının gereğinin yapılıp yapılmadığını en üst düzeyde denetleme ve gereğini yapma yetki ve
göreviyle donatılmıştır. İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel
Müdürler Cumhurbaşkanı tarafından, diğer personel ise İdari İşler Başkanı tarafından atanır veya görevlendirilir (12.md.1.f.).
Belirtilen kararnamede İdari İşler Başkanlığı dört birim şeklinde örgütlenmiştir. Bunlar; Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü,
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü
olarak belirtilebilir (6. md.2.f.).
1 Nolu CBK’da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çok sayıda kurul ihdas edilmiştir. Bu kararnamenin 20.maddesine göre
oluşturulan kurullar şöyle belirtilebilir: “a) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, b) Eğitim ve Öğretim Politikaları
Kurulu, c) Ekonomi Politikaları Kurulu, ç) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, d) Hukuk Politikaları Kurulu, e) Kültür ve Sanat
Politikaları Kurulu, f) Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, g) Sosyal Politikalar Kurulu, ğ) Yerel Yönetim Politikaları Kurulu”. Bu
kurulların Cumhurbaşkanına politika önermek, Cumhurbaşkanının önerileri doğrultusunda politika geliştirmek, bakanlıklar ile
kurum ve kuruluşların uygulamalarını izleyerek Cumhurbaşkanına rapor sunmak ve Cumhurbaşkanının verdiği işleri yapmak
gibi görevleri vardır (22.md.). Cumhurbaşkanı bu kurulların başkanıdır. Kurullar en az üç üyeden oluşur. Kurulların başkan ve
üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevlerine son verilir. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak
görevlendirir (21 md.1,2.f.).
Yeni hükümet sistemiyle oluşturulan ve politika yapma yönü ağır basan bir diğer yapılanma ise ofislerdir. Ofisler, başkanlık
sisteminin uygulandığı ülkelerde doğrudan başkana bağlı, kendi alanlarıyla ilgili kamu politikalarının oluşturulması için gerekli
veri ve bilgi üreten ve bunlara uygun şekilde politika önerileri oluşturan yapılardır (Akman, 2019, s.47). 1 Numaralı CBK’nın
525. maddesine göre “Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital
Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi” ihdas edilmiştir. Bu ofislerin başkan ve yardımcıları da
Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanırlar (3 Nolu CBK, 1 sayılı cetvel).
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 1.maddesine göre31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 4 üncü
maddesinden sonra gelmek üzere 4/A maddesi eklenmiştir. “Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin
bu kazanmalarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur. Kurul üyeleri
Cumhurbaşkanınca belirlenir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca
belirlenir." Buna göre millete ve devlete hizmeti geçmiş bilgi ve birikim sahibi kişilerin kazanımlarından istifade etmek amacıyla
muhtemelen Cumhurbaşkanına danışmanlık yapmak üzere yeni bir kurul oluşturulmuştur. Kurul üyelerinin niteliğini ve
alacakları ücreti Cumhurbaşkanı belirleyecektir. Bu kurulun kaç kişiden oluşacağı, işlevleri, alacakları ücret tutarı gibi hususlara
kararnamede yer verilmemiştir. Bu türden kurullara, zaman içinde değerlendirilip yenileri eklenebilir ve mevcut kurullardan
bazıları kaldırılabilir. Sistem yeni olduğu için kurulların işlevlerini yerine getirip getirmediklerini anlamak için belirli bir sürenin
geçmesine ihtiyaç vardır.
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışacak kamu personelinin niteliğinde de önemli değişiklikler yapılmıştır. 1 Sayılı CBK’nın 13.
maddesine göre Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında çalışacak personel için 5 farklı statü belirlenmiştir. Bunlar; kadrolu
personel, kadroya bağlı süreli personel, kadroya bağlı olmayan süreli personel, kısmı zamanlı personel ve sözleşmeli personel
şeklinde belirtilebilir. Bunları kısaca açıklayacak olursak kadrolu personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na (DMK) tabi
İdari İşler Başkanlığı kadrolarına naklen veya açıktan atanan istisnai memuriyetleri ifade eder. Kadroya bağlı süreli personel,
başka bir kamu kurum veya kuruluşunun kadrosunda olup İdari İşler Başkanlığında 3 yıl veya daha fazla süreyle görevlendirilen
personeli ifade eder. Kadroya bağlı olmayan süreli personel ise kadroları ve bütün özlük işleri kendi kurumlarında olan İdari
İşler Başkanlığında görevlendirilen personeldir. Kısmı zamanlı personel, 13. maddenin 5. fıkrasına göre doktor, mühendis ve
mimar gibi teknik personelin haftanın belli günlerinde veya günün belli saatlerinde İdari İşler Başkanlığında görevlendirilen
personeli anlatır. Sözleşmeli personel ise, 14. maddeye göre yine İdari İşler Başkanlığı’nda 657 sayılı DMK ve diğer kanunların
sözleşmeli personele ilişkin hükümlerine bağlı olmadan çalıştırılan kişilerdir. Bu konuyla yakından alakalı bir diğer husus ise
Cumhurbaşkanınca idari hizmet sözleşmesiyle memur atanmasına imkân hazırlanmasıdır. 3 Nolu kararnamenin 5. maddesi
sözleşme süresi kamu yöneticisinin görev süresi kadar olmak koşuluyla I sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere
657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın sözleşmeli
personel istihdam edilebilecektir. Bu durumda Vali, Büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları gibi üst düzey kamu
yöneticileri idari sözleşmeyle çalıştırılabilecektir. Benzer şekilde 375 Sayılı Kanun Hükmündeki kararnameye ek 27. madde ile
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla 657 Sayılı DMK ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması
hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde yerli veya yabancı personelin
tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olmak üzere istihdamına imkân hazırlanmıştır. Bu düzenleme değişen
310.07.2018

tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kararname, Kararname No:36, R.G. No:30775, tarih; 15.05.2019.
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teknolojiye ayak uydurma bakımından kamu yönetiminin ihtiyaç duyacağı uzman personelin gerektiğinde yurt dışından da olsa
karşılanmasının yolunu açmaktadır.
Bir diğer düzenleme ise yine 375 sayılı KHK’nın ek 28. maddesi ile getirilmiştir. Bu maddeye göre 657 sayılı DMK’na tabi
personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde
öngörülenlere ait hizmetler iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Bu personellere ilişkin tüm
ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür. Bu madde ile büyük ihtimalle mevcut Cumhurbaşkanlığı ofislerinde ve yeni oluşturulacak
ofis ve bürolarda nitelikli eleman istihdam edilebilmesinin yolu açılmaktadır. Çünkü özel sektördeki nitelikli çalışanların aldığı
ücretler kamu kesimiyle kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Dolayısıyla bu türden özel niteliği olan personeli kamu kesiminde
istihdam edebilmek için belli alanlarla sınırlı olmak üzere yüksek ücretli profesyonel nitelikli iş mevzuatı hükümlerine tabi
personel çalıştırılması mümkün olabilecektir.
4. Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Temel Özellikleri
Türkiye’de, Yeni hükümet sistemin temel özelliklerini maddeler halinde belirtecek olursak şöyle bir sıralama yapılabilir: 1.
Yürütme organı tek başlıdır. Tıpkı ABD’de olduğu gibi yürütme yetkisi başkanın elindedir. Cumhurbaşkanı istediği kişileri bakan
ve başkan yardımcısı olarak atar ve istediği zaman bu kişileri görevden alabilir.
2. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilir. Görev süresi beş yıldır ve bir kişi iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Genel
oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamaz
ise bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve
geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Cumhurbaşkanı seçilen aday milletvekili ise meclis üyeliği sona
erer (Anayasa, md.101). Cumhurbaşkanı seçimleri ile meclis seçimleri birlikte yapılır ve her ikisinin de görev süresi beş yıldır.
3. Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı alanında çok sayıda yetki ve görevleri vardır. Aşağıda sayılanların dışında
Cumhurbaşkanının çok sayıda atama yetkisi ve idareye ilişkin kararname çıkarma yetkisi anayasa ve kanunlarda düzenlenmiştir.
Ayrıntıya girmeden Anayasanın 104. maddesindeki yetki ve görevleri şöyle belirtilebilir:
• Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
• Cumhurbaşkanı Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
• Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşması yapar.
• Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
• Kanunları yayımlar.
• Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderir.
• Kanunların, TBMM İç Tüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı
oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.
• Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
• Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
• Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet
temsilcilerini kabul eder.
• Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar.
• Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
• Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
• TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
• Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
• Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebepleriyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.
• Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi
haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi
öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı
hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
• Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak kaydıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
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• Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün
yürürlüğe girer.
• Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve
yetkileri kullanır.
4. Cumhurbaşkanı bütçe kanununu meclise teklif eder (Anayasa, md.161). Bütçe Cumhurbaşkanınca yapılır. ABD başkanının
da bütçe teklif etme yetkisi vardır. Yürütmenin temel icra aracı bütçe olduğu için bu yetkinin Cumhurbaşkanında olmasında
herhangi bir sakınca yoktur. Bütçe kabul edilmezse eski bütçeye, yeniden değerleme oranındaki artış ilave edilerek devam edilir.
Bütçesi kabul edilmeyen Cumhurbaşkanının parlamenter sistemdeki hükümet gibi görevden ayrılması söz konusu değildir.
5. Kararname çıkarma yetkisi: Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi ABD başkanının yetkisine benzetilmektedir
(executiveorders). Bu ülkede başkanların anayasanın 2’nci Maddesinden kaynaklanan yasama fonksiyonu niteliğinde, tek taraflı
ve doğrudan, genel ve kişilik dışı kurallar koyma ve kaldırma yetkileri bulunmaktadır. ABD Başkanı anayasada açıkça yazmasa
da bu yetkisini anayasal teamüllerden alır. Türk Cumhurbaşkanı ise bu yetkisini açıkça anayasadan almaktadır (Çolak, 2017, ss.6063). 104. madde Cumhurbaşkanına “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” çıkarma yetkisi vermekte hatta bu yetkinin sınırlarını da
net olarak belirlemektedir. Buna göre Cumhurbaşkanı ”Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
düzenlenemez” hükmünü getirmiştir. Fransız yarı-başkanlık sistemine daha çok benzeyen bu mekanizma yeni sisteme monte
edilmiş ve tıpkı Fransa Başkanı gibi Türkiye Cumhurbaşkanı da kararname çıkarma imkânına kavuşmuştur. Aynı benzerlik
olağanüstü hallerde çıkarılan kararname açısından da geçerlidir.
6. Üst düzey kamu yöneticilerini atama yetkisi: 3 Nolu kararnamede yer verilen I sayılı cetveldeki üst düzey memurların büyük
bir çoğunluğu (III sayılı cetvelde sayılan ve görev süreleri 3 veya 4 yıl olarak belirlenenler dışındakiler) siyasi nitelikli memurlardır.
Bunların görev süreleri Cumhurbaşkanının görev süresine endekslenmiştir. Cumhurbaşkanının görev süresi dolduğunda bu
cetvelde yer alan kadro ve pozisyondaki memurların da görev süreleri dolmuş sayılır. Bu cetvelde yer alan üst düzey memurların
sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte bine yakın olduğu söylenebilir. Cumhurbaşkanı değiştiğinde yeni Cumhurbaşkanı
neredeyse bütün üst düzey memurları atama imkânına kavuşmuş olmaktadır. Esasında bu durum yeni sistemin ruhuna çok aykırı
olarak da düşünülmemelidir. Çünkü yürütme organını tek başına elinde bulunduran Cumhurbaşkanının birlikte çalışabileceği üst
düzey yöneticileri seçme hakkının olması son derece doğaldır. İki sayılı cetvelde yer alan orta düzey yöneticiler bakımından
Cumhurbaşkanının yetkisi “onaylama” kavramıyla ifade edilmiştir. Bu görevlere ve kadrolara bakanlık veya bağlı, ilgili
kuruluşlarca yapılacak atamalarda Cumhurbaşkanı bu kişileri onamaya yetkili kılınmıştır. Bunun anlamı Cumhurbaşkanının
onamadığı bir atamanın yapılamayacak olmasıdır. Cumhurbaşkanı üst ve orta düzeydeki memurların atanmasında son sözü
söyleme yetkisine sahiptir. Bu iki cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevleri birlikte düşündüğümüzde yeni göreve gelen bir
Cumhurbaşkanının en az 4-5 bin civarında üst ve orta düzey memur atamak veya onaylamak durumunda kalacağı söylenebilir.
7. Yeni sistemde yasama ve yürütme arasında katı ayrılık benimsenmiştir. Bakan ve başkan yardımcısı olarak atanan milletvekilleri
istifa etmek zorundadır. Yasama ve yürütme arasında eski sistemden farklı olarak hem görev hem de personel ayrılığı
öngörülmüştür. Ancak yargı bağımsızlığı açısından aynı hassasiyetin gösterildiği söylenemez. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
üyelerinin seçimi ve Anayasa Mahkemesine üye atanması gibi hususlarda özellikle meclis çoğunluğu ve Cumhurbaşkanının aynı
partiden olması durumunda sorun yaşanabilir. Cumhurbaşkanı HSK üyelerinin dördünü bizzat atamakta, Adalet Bakanı bu
kurulun başkanlığını yürütmekte ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı bu kurula doğal üye olarak katılmaktadır. Geriye kalan yedi üye
ise meclis tarafından atanmaktadır. Mecliste çoğunluk sağlayan parti ile Cumhurbaşkanının partisi aynı olursa üyelerin büyük
çoğunluğunun yürütmenin tercih ettiği kişilerden oluşacağı açıktır. Zira HSK üyelerinin seçiminde ilk turda farklı organların
gösterdiği adaylar içinden Meclisin ilgili karma komisyonunca belirlenen adayların seçilebilmesi için ilk turda meclis üye tam
sayısının 2/3 (400 milletvekili) çoğunluğunun oyu gerekir. Bu sağlanamadığı takdirde ikinci tur oylamada üye tam sayısının 3/5
(360 milletvekili) çoğunluğunun oyu gerekir. Bu kadar fazla sayıda milletvekilinin bir aday üzerinde uzlaşması zor olmakla
beraber mümkündür. Ancak mecliste çoğunluğa sahip bir parti veya partiler ittifakı var ise ve bu parti veya ittifak 360’tan fazla
milletvekilini kontrol ediyor ise uzlaşma beklentisi gerçekçi olmaz. Çünkü muhtemelen istedikleri adayları bu kurula seçme
imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca böyle bir imkân olmasa bile 3. turda en çok oy alan iki aday arasında kura çekileceği için
uzlaşmaya gitmek çok gerçekçi görülmemektedir. Benzer bir sakınca Anayasa Mahkemesi açısından geçerlidir.
Cumhurbaşkanının görev süresi içinde tüm üyeleri ataması mümkün olmasa bile on beş üyenin on ikisi kendisine önerilenler
arasından Cumhurbaşkanınca atanmakta geriye kalan üç üye ise yine meclis tarafından belirlenmektedir. Meclis oylamayı gizli
oyla yapar ve üç turda tamamlar. İlk turda üye tam sayısının 2/3’ünün oyunu alan adaylar seçilmiş olur. Bu çoğunluk
sağlanamamış ise ikinci tur oylamada salt çoğunluğun oyu yeterlidir. Salt çoğunluk sağlanamaz ise üçüncü turda en çok oyu alan
aday mahkeme üyeliğine seçilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı Anayasa Mahkemesinde dava açılabilmesi mümkün
olduğuna göre mahkeme üyelerinin seçiminde Cumhurbaşkanının bu derece ağırlıklı olması yargının tarafsızlığına etki eden bir
faktör olarak değerlendirilebilir (Kamalak ve Durna, 2018, s.465).
8. Yeni sistemde Cumhurbaşkanına seçimleri yenileme yetkisi verilmiştir. Meclisin Cumhurbaşkanını görevden alabilmesi de
koşulları bir hayli zorlaştırılmış olsa da mümkündür. 105. Maddeye göre, “Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla
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TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun (301 milletvekili) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi
en geç bir ay içinde görüşür ve üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir (361 milletvekili).
Cumhurbaşkanı meclis ile sorun yaşarsa yeni sistem doğrudan Cumhurbaşkanına seçime gitme yetkisi tanımıştır. Aynı yetki
gerçekleşmesi biraz zor koşullara bağlanmış olsa da TBMM’ye de tanınmıştır. Bu yetki muhtemelen meclis ile cumhurbaşkanı
arasına kriz çıktığı durumlarda sorunu halkın çözmesi için kriz çözücü bir mekanizma olarak düşünülmüştür. Cumhurbaşkanı
meclis seçimlerini yenilemeye karar verirse bu işlemi Cumhurbaşkanı kararı ile yapabilir.
Başkanlık sisteminde katı kuvvetler ayrılığının bir gereği olarak başkanın parlamento seçimlerini yenilemesi veya parlamentonun
başkanlık seçimlerini yenilemesi gibi bir karar alması söz konusu değildir (Eren ve Akıncı, 2018, ss.43-44). Erklerin birbirlerinin
görevlerine son verebilme yetkisi esasında parlamenter sistemin bir özelliğidir. Bu sistemde yürütme organı kaynağını yasama
organından aldığı için sürekli olarak meclisin denetimi altında faaliyet yürütür. Siyasal anlamda tıkanma olduğu durumlarda ya
devlet başkanı veya başbakan meclisi feshedip seçimleri yenileme yoluna gider. Aynı yetki meclis açısından da söz konusudur.
Meclis güven oylaması sonucunda hükümeti düşürüp seçimleri yenileyebilir. Oysa başkanlık sistemi katı güçler ayrılığına
dayandığı için erklerden birinin diğerinin görevine son vermesi mümkün değildir. Çünkü her iki erk de yetkisini doğrudan halktan
almaktadır ve göreve son verme işini ancak halkın yapması gerekir (Eren ve Akıncı, 2018, s.58). Bu açıdan yeni hükümet
sisteminin başkanlık sisteminden önemli ölçüde ayrıldığı ve parlamenter sistemin fesih mekanizmasını bünyesinde taşıdığını
söyleyebiliriz. Ayrıca başkanlık sistemlerinin tipik göstergelerinden biri olan kuvvetler ayrılığı ilkesi de yeni sistemde oldukça
esnetilmiştir. Yasama ve yürütmenin yetki alanları belirlenerek her birinin kendi alanında çalışması sağlanmış olmasına rağmen,
parti disiplini ve partili cumhurbaşkanı gibi mekanizmalar esasında kuvvetler ayrılığını parlamenter sistemdekine benzer bir
yapıya döndürmüştür. Özellikle parlamentoda çoğunluğu sağlayan parti ile cumhurbaşkanının partisinin aynı olması durumunda
kuvvetler ayrılığı tipik olarak parlamenter sistemdeki işleyişine dönmektedir. Bunun tersi durumlarda kuvvetler ayrılığı ilkesi
etkili olsa da sistem tıkanıklığına yol açabileceği için her iki erke de seçimleri yenileme yetkisi tanındığı için bu ilkenin hayata
geçmesi engellenmiş olmaktadır (Kamalak ve Durna, 2018, s.459). Anayasanın 116. maddesine göre TBMM, üye tam sayısının
beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi
birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı
seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,
Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır. Ancak,
“Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan
mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer” (Anayasa, md.105). Dikkat edilirse burada Cumhurbaşkanı kararıyla
seçimler kolayca yenilenebilirken meclis tarafından seçimlerin yenilenebilmesi için beşte üç çoğunluk şartı getirilmiştir. Bunun
pratikteki anlamı seçimlerin meclis tarafından yenilenmesinin zorlaştırılmasıdır. Zira meclisin bu yönde karar alabilmesi için 360
milletvekilinin oyuna ihtiyacı vardır.
5. Sonuç
Belirtmek gerekir ki, hükümet sistemleri sadece yasal-kurumsal düzenlemelerle tanımlanamazlar. Devletin başında olan kişilerin
güçlü veya zayıf bir yönetim göstermesi de hükümet sistemlerini değerlendirmede önemli bir faktördür. Aksi doğru olsaydı
Avusturya, İrlanda ve İzlanda’daki parlamenter sistem uygulamaların anlaşılması kolay olmazdı. Zira bu ülkelerde anayasal sistem
tam bir yarı başkanlık sistemini öngörmektedir ama bu ülkelerin cumhurbaşkanları tamamen bir parlamenter sistemdeki
cumhurbaşkanı gibi davranır. Bu nedenle belirtilen ülkelerin sistemi esasında parlamenter özelliklerini korur. ABD’nin tarihi
güçlü ve zayıf liderlik özellikleri gösteren ve kurumların karşılıklı güç ve yetkilerinin değiştiği başkanlarla doludur. Bill Clinton,
Barack Obama ve Donald Trump’ın liderlik davranışı başkanların sistem içindeki güç pozisyonunu önemli ölçüde
etkilemektedir. Benzer şekilde Sovyetler Birliğinde son dönemde sırayla başbakanlık yapan Putin ve Medvedev’in kişilikleri
sistemdeki güç yoğunlaşmasının liderin kişiliği ile ne kadar yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Türkiye’de 2007 değişikliği
ile halk tarafından cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül ile R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı stilleri arasındaki farklılık,
kişilik özelliklerinin siyasal sistem üzerinde etkili olduğunun tipik göstergesi olarak kabul edilebilir (Ateş ve Bektaş, 2018, ss.292314).
Türkiye’nin yeni hükümet sisteminin klasik hükümet sistemlerinden hiçbiriyle birebir benzerlik içinde olduğu söylenemez. Hatta
hepsinden bazı mekanizmaları bünyesinde taşıdığı ama tam olarak hiçbirine benzemediğini de söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanının
yetkileri dikkat edilirse ABD başkanının yetkilerine benzemektedir. Ancak ABD başkanının seçimleri yenileme yetkisi yoktur.
Katı kuvvetler ayrılığı ilkesinin gereği olarak yasama ve yürütme organları kendi görev alanlarında nihai karar alma yetkisine
sahiptirler. ABD başkanı yetkilerinin önemli bir kısmını Senato’nun onayı ile kullanır. ABD Federal bir devlet olduğu için çift
meclis sistemi vardır ve Senato başkanın yetkileri üzerinde önemli bir denetim imkânına sahiptir. Oysa Türkiye üniter bir devlet
olduğu için Cumhurbaşkanı Anayasanın 104 ve diğer maddelerinde belirtilen seçme ve atama yetkilerini, şayet isterse hiçbir
kurumun onayına ihtiyaç duymadan kullanabilir. Yeni 104. madde (Değişik: 16.04.2017-6771/8 md.) bu konuda oldukça pratik
ve rasyonel bir düzenlemeyi tercih etmiştir ve daha önceki anayasada bu konuya ilişkin dağınıklık ve belirsizlik ortadan
kaldırılmıştır. Hatırlanacağı üzere anayasa değişikliğinden önce Merkez Bankası bağımsız bir kurum olduğu için başkanın
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Cumhurbaşkanınca görevden alınıp alınamayacağı veya TRT Genel Müdürü’nün görevden alınıp alınamayacağı gibi hususlar
kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmıştı. İşte 104’üncü madde ile bu tartışmalara bir son verilmiş ve Cumhurbaşkanına bütün
üst düzey memurları atama ve görevlerine son verme yetkisi tanınmıştır. Ayrıca askeri bürokrasinin belirlenmesi konusunda da
yetki Cumhurbaşkanına verildiği için seçilmiş sivil otoritenin askeri bürokrasi üzerindeki etkisi artırılmış olmaktadır. Bilindiği
gibi Türkiye’de siyasi iktidarlar üzerinde askeri vesayet adeta Demokles’in kılıcı gibi varlığını sürekli hissettirmiştir. Asker ve
yargının başını çektiği bürokratik vesayet hiçbir sınır ve denetime tabi olmadan kendi istek ve görüşlerini siyasetçilere dayatma
hakkını kendilerinde görmüşlerdi. 28 Şubat öncesi ve sonrası dönemde yaşanan kargaşa ortamı göz önüne alınırsa bu konunun
ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
Yeni sistemin en önemli dinamiği Cumhurbaşkanı ile meclis çoğunluğunun aynı partiden olması üzerine inşa edilmiştir. Çünkü
böyle bir sistemde Cumhurbaşkanı hem rahatça kararname çıkaracak hem de istediği yasaların meclisten geçmesini sağlayacaktır.
Bu durumda yasama ve yürütme arasında anayasada öngörülen katı ayrılığın bir anlamı kalmamakta, yasama ve yürütme
özdeşleşmektedir. Cumhurbaşkanı ile meclis çoğunluğu farklı partilerde ise durum değişmektedir. Zira bu gibi durumlarda
Cumhurbaşkanı ihtiyaç duyduğu yasaları çıkarmak için meclisteki parti/partilerle ittifak yapmak durumunda kalacaktır. Çünkü
mecliste çoğunluğu olmayan bir Cumhurbaşkanının sadece kararnamelerle ülkeyi yönetmesi oldukça zordur. Ayrıca meclis
Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelere karşı kanun çıkarak yürütmenin hareket alanını iyice daraltabilir. Bu bakımdan
mecliste yasa yapabilecek çoğunluğu sahip olmayan bir Cumhurbaşkanının yapacağı iki şey vardır. Birincisi, kendisiyle ittifak
yapacak bir parti bulmaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde ikinci olarak seçimlerin yenilenmesini istemek durumunda kalacaktır.
Bu türden sorunların aşılması için seçim mekanizmasının sisteme monte edildiğini söyleyebiliriz. Ancak seçimlerin her zaman
sorunların çözümüne yardımcı olmayacağını belirtmek gerekir. Çünkü yapılan seçimde tekrar aynı durum ortaya çıkarsa ne
yapılacağı çok belli değildir. Bu gibi bir durumda muhtemelen yeniden seçime gidilebilir. Seçimler demokrasinin en önemli
aracıdır ve iktidarın kimde olacağına halkın karar vermesi anlamına gelir. Ancak sürekli bir seçim ortamının ekonomik ve siyasi
faktörler açısından çok faydalı olmayacağı da açıktır. Bu hususlar henüz yaşanmadığı için gelişmelerin ne yönde olacağını
şimdiden kestirmek zordur. Hükümet sistemlerinin yerleşmesi ve işlerliğinin sağlanması için onlarca yılın geçmesi gerekir. Bu
durumda en iyi yolun bekleyip görmek olacağını söyleyebiliriz. Bu çalışmanın odaklandığı husus Türkiye’nin yeni oluşturduğu
hükümet sisteminin klasik şablona uygun olmadığıdır. Yeni sistem hem başkanlık ve yarı-başkanlık sisteminden hem de
parlamenter sistemden bazı mekanizmaları içermesine rağmen bunların hiçbirine tam olarak uymamaktadır. Sistemin ne yönde
gelişim göstereceği ve kendine özgü bir model olup olmayacağını zaman ve uygulamanın göstereceğini belirtmek gerekir.
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GELENEKSEL TARİHİ ÇEVRELER VE KÜLTÜR TURİZM, MANİSA -KULA TARİHİ
KENTSEL SİT ALANI ÖRNEĞİ
Özlem ATALAN1
Özet
Geleneksel ve yöresel mimari, insanların doğayla kurdukları uyumlu ilişkileri sonucunda, tarihsel süreç içinde inşa edilmiştir. Bu
mimari, sürdürülebilirlik özellikler taşıyan, pek çok tasarım kriterlerini üzerinde taşımaktadır. Özellikle, tarihi ve geleneksel
mimari özellikler taşıyan tarihi çevrelerin, bu değerlerini koruması ve sürdürmesi gerekmektedir.
Manisa ilinin mimari ve turizm açsından değerli ilçesi Kula, geleneksel kent dokusu ile Türkiye’nin önemli kültürel mirasılarına
ev sahipliği yapmaktadır. İlçede, anıtsal mimari ve geleneksel konutlar geniş bir alana yayılmıştır. 18. yüzyıl açık sofalı plan
tipinde tasarlanan görkemli Kula evleri, kültürel turizme amaçlı, pek çok yerli turist tarafından ziyaret edilmektedir.
İlçe sadece konut mimarisine yönelik turizm ile değil, doğa turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi ve kültür turizmi açısından da
öne çıkmaktadır. Ancak, Kula tarihi kentsel dokusu ve geleneksel yapıdaki tarihi evleri ile zengin bir mirasa sahip olmasına
rağmen, kültür turizminde ulusal ve uluslar arası ölçekte çok geride kalmaktadır. Makale kapsamında, Kula tarihi kentsel sit alanı
için, kültürel turizm amaçlı potansiyeller değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Kula Geleneksel Evleri, Kentsel Sit Alanı, Tarihi Çevre, Kültür Turizmi
TRADITIONAL HISTORIC ENVIRONMENTS AND CULTURAL TOURISM, MANISA-KULA
HISTORICAL URBAN CONSERVATION AREA
Abstract
Traditional and regional architecture has been formed in the historical process with harmonious relations people have
established with nature. Traditional residential architecture carries many design criteria with sustainability characteristics.
Especially the settlements with original traditional architectural constructions should not lose these values.
Kula is chosen as a study area which is a district located in Manisa. Traditional residential architecture in Kula covers a wide
area. Kula houses are visited by many local tourists for cultural tourism purposes. The district stands out not only for tourism
related to residential architecture, but also for nature tourism, religious tourism, health tourism and cultural tourism. However,
although Kula has a rich heritage with its historical urban texture and historical houses, it lags far behind in national and
international scale in cultural tourism. Within the scope of the article, potentials for cultural tourism will be evaluated for the
historical urban conservation area of Kula.
Key words: Kula Traditional Houses, Urban Site Area, Historical Environment, Cultural Tourism.
1. GİRİŞ /AMAÇ VE KAPSAM
Anadolu’da yer alan ilçelerimiz ve kentlerimizin her biri belli bir kültürü yansıtmaktadır. Kentlerimizin kimliklerini oluşturan
ölçütlerden en önemlisi, geleneksel mimaridir. Çünkü geleneksel yaşam kentin sosyal yapısını ve ilişkilerini detaylı şekilde anlatır.
Günümüzde küreselleşmenin etkileriyle tekdüzeleşen mimari, kentlerin ve kasabaların kimliklerini ve geleneksel değerlerini
ortadan kaldırmaktadır. Özellikle özgün geleneksel mimari özellikler taşıyan yerleşim yerlerinin, bu değerlerini sürdürmesi
gerekmektedir. Çünkü geleneksel mimari, insanların doğayla kurdukları uyumlu ilişkiler sonucu oluşmuş, pek çok sürdürülebilir
tasarım kriterini üzerinde taşımaktadır.
Anadolu kent ve kasabalarında, 20. yüzyıl öncesinde, büyük bir konut geleneği ve yaşama kültürü oluşmuştur. Geleneksel konut
yapısı; sofalı tasarımları ile organik sokak örgüsü ile şekillenen cepheleri ile değişmiş ve gelişmiştir. Kula geleneksel konutları,
17. yüzyıl başından itibaren, 20. yüzyıl başına kadar inşa edilmiştir. Ancak, günümüze genellikle, 18. yüzyıl sonlarından,
20.yüzyılın başlarına kalan konut mimarisi ulaşabilmiştir. Çalışma kapsamında, Kula’nın anıtsal mimari ve geleneksel konutları
incelenecektir. Tarihsel sit alanı için kültür turizm potansiyelleri değerlendirilecektir. Bununla birlikte, günümüze ulaşan
geleneksel yapıların mimarileri, sürdürülebilirlik çerçevesinde incelenmesi amaç edinilmiştir.
2. GEREÇ -YÖNTEM
20. yüzyıl öncesi, Anadolu kentlerinde büyük bir konut geleneği oluşmuştur. Geleneksel konut evi yada Türk evi Osmanlı
Dönemi’nde Rumeli ve Anadolu kentlerinde ve yerleşimlerinde oluşmuş ve yaklaşık 600 sene kadar devam etmiş konut
kültürüdür (Eldem;1968). Geleneksel konut yada Türk evi, Anadolu’da örneklerini gördüğümüz hayatlı ev şemasında sürmüştür.
Günümüze ulaşabilen geleneksel Anadolu konutları ise 17. Yüzyıl başından başlayarak, 20. Yüzyıl başına kadar uzanmaktadır
1
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Çalışmaya, Kula’nın geleneksel kent dokusunda, yapılan gözlemler ve ölçümler ile mevcut anıtsal yapıların ve geleneksel
konutların tespit edilmesiyle başlanmıştır. Bu bağlamda; çalışma kapsamında;
•

Geleneksel Kula konut mimarisi,

•

Kula anıtsal mimari kültür varlıkları,

•

Kültürel Turizm kavramları birlikte irdelenerek araştırılmıştır.

3. KULA TARİHİ KENTSEL SİT ALANINA YÖNELİK YAPILAN ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1. Manisa Kula İlçesinin Konumu
Kula Manisa iline 118 km, Uşak iline 75 km uzaklıktadır. Kuzeyde Demirci-Selendi ilçeleri, batıda Salihli, güneyde Alaşehir,
doğuda Uşak ili ile sınırlıdır .

Şekil 1. Kula'nın konumu
Ankara-İzmir devlet karayolu üzerinde bulunan Kula, İzmir’e 140 km uzaklıktadır. Kula kentsel sit alanı iki büyük şehri bağlayan
bu anayola 500 metre uzaklıktadır.
3.2. Manisa Kula İlçesinin Tarihsel Gelişimi
Günümüzde, Manisa’nın bir ilçesi olan Kula'nın hangi tarihte ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmese de, tarihte
ortaya çıkışının 14. yüzyılın başlarında Türklerin bu bölgeyi yurt edinme aşamalarında ortaya çıkmıştır. Germiyanoğulları'ndan
I. Yakup Bey 1300 yılında Anadolu Selçuklu Sultanlığı'ndan ayrılmış, Batı Anadolu'da Bizans'ın sınırları içinde olan yerleşimlere
fetihler düzenlemiştir. 1304 yılında Kula’nın yanında yer alan yerleşim Alaşehir'i (Philadelphia) kuşatmışıtr. Bu sırada, Bizans
İmparatorunun yardıma çağırması sonucu Katalan kuvvetlerinin gelmiştir. Bir kısım araştırmacı, Alaşehir kuşatmasını yapılıp
Türklerin geri çekilmeleri sonrasında, Katalan kuvvetlerinin Kula'yı da bir süreliğine işgal ettiklerini yazmaktadır. (Bozer, 1988
).
Bazı tarihçiler, Kula'nın ilk kez ne zaman Türk hakimiyetine girdiği konusunda bilgi vermeden bu savaştan önce de Kula'nın
Germiyanoğulları'nın elinde bulunduğunu, fakat Alaşehir kuşatmasının kaldırılıp Türklerin geri çekilmeleri sırasında Katalan
kuvvetlerinin Kula'yı da aldıklarını belirtirler. Tekrar Germiyanoğulları Beyliği idaresi altına geçen Kula, 15. yüzyılın sonunda da
Osmanlı Devleti’nin idaresine geçmiştir (Bozer,1988, Uzunçarşılı, ).
Osmanlı Dönemi Kula yerleşimi hakkındaki bilgiler, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde görülmektedir. Evliya Çelebi’nin
seyahatnamesinde 1671 yılında Kula'da 24 cami, 3 hamam, 6 han ve 1200 ev olduğu belirtilmektedir. ( Evliya Çelebi, 1935). Bazı
tarihçiler, 18. yüzyılda kapsamlı bir çarsı olan Kula’da “8 han, 11 çeşme ve cami, 3 okul olduğunu yazmışlardır. İlçe Kütahya
merkezli Anadolu Eyaleti’nin Merkez Sancağı’na, bağlı iken, daha sonraları (1864) Aydın Vilayeti’nin Saruhan Sancağı’na
bağlanmıştır.
19. Yüzyıl başlarında da farklı din gruplarının bir arada yaşadığı sakin bir yerleşim yeri olmuştur. Tarihi kent alanı içerisinde
Müslüman ve gayri Müslimler bir arada yaşamaktadır. 19. Yüzyılın ilk yarısında Kula’da 30 cami, 2 ortodoks kilisesi, 3 hamam,
2 han, 1 Pazar, 35 dükkan, 10 kahvehane, 12 depo, 15 çeşme, 4 fırın olduğu belirtilmektedir. Yine 19. Yüzyılın ilk yarısında kente
gelen Texier insanların çalışkanlığından, sanatkâr olduklarından, varlıklı olduklarından ve sokakların temizliğinden
bahsetmektedir. O dönem için kasaba nüfusunun 4000-5000 kişi arasında olduğu söylenmektedir. Genel olarak kent dokusunun
tanımlanmasında, yöreye ait kara taşın kullanıldığı ve aynı zamanda beyaz evlerin ve camilerin kent siluetinde yer aldığı
belirtilmektedir.
19. Yüzyıl sonlarına ait bilgilere bakıldığında Kula ile ilgili bilgi veren Şemsettin Sami burada 30 cami, 3 hamam ve 15 çeşmenin
bulunduğunu belirtir. Fransız Seyyah Vital Cuinet’de benzer rakamlara değinmektedir. İter’e göre 2001 tarihinde, bu dönemden
18 cami ve mescit,1 türbe, 1 hamam, 3 han, 1 ribat (kervansaray) kitabesi, 1 çeşme ve bir çeşmenin ayna taşı ulaşabilmiştir. Bu
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yapıların bir kısmının özgün hali değişmiştir. Bozer, (1988), yerleşimde 20. yüzyılın başlarında 11 mahallesinden 2 tane
mahallenin Rum- Hıristiyan nüfustan oluştuğunu belirtmektedir. İlçede, bu din grubuna ait 3 kilise yer almakta idi.
İlçe, 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra kısmen, önemini kaybetse de, 21. Yüzyıldan itibaren tarihi geleneksel kent dokusunun
önemi ve zengin volkanik alanları ile Türkiye’de ön plana çıkmaya çalışmaktadır. Günümüzde, Kula Ankara-İzmir otoyolu
üzerinde yer almakta olan bir ilçedir. Kula tarihi kent yerleşimi ise bu yola oldukça yakın bir güzergâhtadır. Doku, Osmanlı
kentlerine benzer şekilde bölünmüş, çarşı-mahalle örgüsünden oluşur. Bu Tarihi kent dokusunda, geleneksel konut mimarisinin
önemli örnekleri yoğun olarak yer almaktadır. Kent günümüze ulaşmış ve kısmen de olsa, özgün yaşantısını sürdüren bir müze
kent niteliğindedir.
Geleneksel konutların tasarımlarında olan sürdürülebilirlik özelliği yapıların mimarisine yansımıştır. Kula geleneksel konut
dokusunu ve çarşısını kapsayan tarihi bölge, 1979 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından
“Kentsel Sit Alanı” olarak koruma altına alınmıştır. Kula’nın 19. Yüzyıl kozmopolit yapısında, doku içinde yer alan kiliseler,
Rum- Ortodokslarının kullandığı yapılar olmuştur. Aya Yorgi Kilisesi ve Meryem Ana Kilisesi, bu doku ile uyumlu olarak inşa
edilmiş, küçük ölçekte bir yapılardır. Ancak, günümüze “Aya Yorgi Kilisesi” yıkıntı halinde ulaşmıştır. “Meryem Ana Kilisesi”
ise 2011 yılında restore edilmiştir.

Şekil 2. Kula Kentsel Sit Alanı (Kula Belediye Arşivi)
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Resim 1. Kula 1960’lı yıllar (Kula Belediye Arşivi)

Şekil 3. Kula Kentsel Sit Alanı
3.3. Kula Geleneksel Konut Mimarisinin Genel Karakteri
Çalışma alanı olarak seçilen Kula ilçesi Manisa ilinde yer almaktadır. Kula geleneksel konutları, ağırlıklı olarak, 18. yüzyıl açık
sofalı plan tipinde tasarlanmıştır. Geleneksel konut mimarisinin yoğun olarak yer aldığı ilçelerimizden biri olan Kula, bu
özellikleri taşıyan konutlarıyla günümüze kadar gelebilmiş, yaşayan bir müze niteliğindedir. Konutların tasarımlarında olan
sürdürülebilirlik özelliği yapıların mimarisine yansımaktadır (Atalan, 2018).
Geleneksel Kula evleri genellikle iki katlı olarak inşa edilmişlerdir. Konutların zemin katında, ahır, kiler, mutfak gibi mekânlar,
hizmet mekanları yer alır. Genel olarak Anadolu konutlarının tümü zemin katlarını hizmet mekânlarına ayırmıştır. Avlunun bir
kenarında tuvalet ve birde ekmek yapmak için kullanılan fırın bulunur. Geleneksel Kula evlerinde çoğu zaman iki bazen de üç
kat görülür. Konutlarda avlu genellikle bulunur. Avlunun etrafı yüksek taş duvarla çevrilmiştir. Erken dönem örneklerinde bu
taş duvardan avluya giriş görülürken, geç dönemde önce yapıya giriş sonra avluya geçiş kurgusu görülmektedir. 19. Yüzyılın
ikinci yarısında iç ve orta sofalı ev şemaları görülür. Bu şemada planlanan evlerde sokak kapısı ve avlu kapısı olarak iki kapı yer
alır. Avluları kayrak taşı ile döşenmiştir.
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Kula evlerinde sıklıkla açık sofalı plan şeması görülse de iç sofalı ve orta sofalı plan tipleri de görülmektedir. Açık sofalı evlerde,
tek oda, iki oda ya da çok odalı ayrıca köşklü ve eyvanlı plan şemaları da görülmektedir. Araştırmacı ve akademisyen Rüstem
Bozer’in de (1988) derinlemesine incelediği geleneksel konutlar, sofalarıyla ve oda düzenleriyle oldukça dikkat çekici ve yapıların
çoğunluğu büyük ebatlıdır. Kula geleneksel konutlarında zemin katta hizmet mekanları yer alır. Bunlar, mutfak, tuvalet, ahır,
kiler, depo, fırın , vs. gibi bölümlerdir. Üst katlarda ise odalar, sofa bazen de köşk ve eyvan bölümleri bulunabilir. Sofa altında,
osfayı taşıyan ahşap dikmeler yada taşıyıcı sütunlar vardır. Bazı evlerde arakat da bulunmaktadır.

Resim 2. Kula Zabunlar evinden avludan bir görünüş, (2019)
Kula geleneksel konutları, genel olarak ahşap karkas yığma mimaride inşa edilmiştir. Zemin katları yığma taş olarak inşa edilen
evlerin, üst katları ahşap karkas arası kerpiç dolgudur. Yapıların bir kısmı ise tümüyle taş yığma olarak inşa edilmiştir. Bu yapılar,
günümüze daha iyi korunarak ulaşmışlardır. Taş malzeme olarak, yakınlarda yer alan volkanik alandan getirilmiş, Karataş ve
köfeke taşı kullanılmıştır.

Resim 3. Kula Evi sofadan bir görünüş, (2019)

Resim 4. Geleneksel Kula Konutları
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Resim 5. Geleneksel Kula Konutları
3.4. Kula Anıtsal Mimari Eserleri
Mimari yapıların kent kültürüne yaptıkları katkı tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde anıtsal özellikteki yapıların ön plana
çıktığı gözlemlenmektedir. Bu yapılar genellikle kentin kültürel geçmişini ön plana çıkaran, bulundukları alana görsel katkı
yapmaları açısından önem taşımakta ve kentin tamamının ya da belirli bir bölgesinin simgesi olmuş yapılardır. Farklı amaçlar için
üretilmiş olsalar da(cami, türbe, köprü, çeşme, vb) temel ortak özellikleri kentin tarihsel dokusunu yansıtan, simgeleşmiş yapılar
olmasıdır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde Kula ilçesi ilçenin simgesi olmuş çok sayıda anıtsal mimariyi sahiptir. Bir çok
medeniyetin doğuşuna tanıklık eden Kula’nın, bu köklü geçmişin izleri sayesinde inanç turizminde önemli bir yeri vardır. Kula'da
toplam üç adet kilise olmakla birlikte 20 tanesi tarihi toplam 33 tane cami bulunmaktadır. Bu camiler kentin önemli simgeleri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanısıra Kula, birçoğu günümüze ulaşmamakla birlikte çok sayıda çeşme, türbe, hamam,
köprü gibi birçok tarihi esere ev sahipliği yapmıştır.

Resim 5 Kula Kurşunlu Camii
Resim 6 Sungur Bey Hamamı
Bunun yanı sıra ilçenin önemli eserlerinden biride Yunus Emre mezarıdır. Eserleri ve felsefesi Türk tarihinde önemli bir yere
sahip olan Yunus Emre’nin Emre köyündeki mezarı, kulanın tarihsel geçmişinin öne çıkarılması gereken bir parçasıdır.

Resim 7 Yunus Emre Mezarı
Aşağıda kulada bulunan anıtsal nitelikteki yapıların listesi verilmiştir.
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Camiler: Eski Cami (Cami-i Köhne), Hoca Seyfettin Cami (Cuma Mescidi- Kurşunlu cami), Yeni Cami (Cami-i Cedid), Hacı
Abdurrahman Camii, Necip Cami, Paşa Cami, Çarşı Camii, Mustafa Bey Camii, Esenyazı Camii, Carullah Bin Süleyman Camii,
Kurşunlu Camii
Mescitler: Uşaklı Mahallesi Mescidi, Derbağlar Çarşısı Mescidi.
Türbeler: Süleyman Şah Türbesi,Tahir Efendi Türbesi, Yunus Emre Türbesi.
Hamamlar: Kula Sungur Bey Hamamı (kafeterya ve kısmen sergi mekanına dönüşmüş)
Kaplıcalar: Emir Kaplıcaları
Çeşmeler: Eski Çeşme, Beş Ulalı Çeşme
Köprüler: Bahas Köprüsü
Kiliseler: Meryem Ana Kilisesi, Hagios Stefonos Kilisesi(1986 yılında yanmış)
Okul: Zafer ilkokulu
4. KÜLTÜR TURİZMİ
Kültür kelimesi tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bir sonraki nesillere
ulaştırmada kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren etmenlerin tümü olarak tanımlanır
(URL 2, 2019). Kültür nesilden nesile iletilir. Kültürün korunması ve sürdürülmesi bu aktarıma bağlıdır. Kültürün nesillere
aktarımı onu miras olarak tanımlar ve kültürü önemli kılar (Çakır, 2010: 34).
Kuban (1975) toplumların ve kişilerin yaşantısında, kavramların ve eşyaların, çeşitli nedenlerle simge (sembol) haline
dönüşmesinin, kültür denilen olguyu oluşturduğunu belirtir.
“Kültürel Miras” kavramı, tarihsel zaman içinde tanım ve kapsam olarak gelişerek günümüze gelmiştir. Kültürel miras, “Koruma
kavramı”nın oluşum sürecinin ilk zamanlarında sadece önemli anıtsal yapılarla sınırlanmıştır. Daha sonraki süreçler içinde
kapsamı genişleyerek, zamanla sivil yapıları, kentsel ve kırsal alanları kapsamıştır. Kültürel miras, devamında kültür ve sanat
dallarını içeren soyut eserleri de içine alarak gelişmiştir (Korumaz, 2015).
Kültürel turizm kavramı, 1980’li yıllarda Avrupa Birliği’nin kültürel kimliğini ve kültürel mirasını yaşatmak ve sürdürmek üzere
ortaya çıkmış bir tanımdır. Kültür turizminin tanımı, Birleşmiş Milletler (UN) ve Dünya Turizm Örgütü (WTO)’ne göre, insanın
eğlence, iş ve diğer amaçlar için yaşadığı yerleşimden, farklı kentlere seyahat etmesi ve konaklaması olarak belirtilmiştir
(Aklanoğlu, 2010; Foo ve Rosetto, 1998, Kocapınar, 2003).
Kültür turizmini yaratan en önemli etkenlerden biri farklı kültürleri tanıma ve geçmiş kültürleri öğrenme ihtiyacı olmuştur.
Dünya Turizm Örgütü’nün tanımladığı kültür turizmi; kültür, sanat, eğitim, festival turlarını, mimari eserlerin, sit alanlarının,
doğal oluşumların ve dini alanları ziyaretlerini kapsamaktadır (URL1, 2009, Aklanoğlu, 2010). Kültür turizminin altını çizilmesini
gerektiren en önemli özelliği, yaşam boyu eğitim ve öğretime destek olmasıdır.
Kültür turizmine yön verecek etmenler:
•

Tarihi, doğal, jeolojik, kentsel ve arkeolojik sit alanları,

•

Anıtsal Mimari yapılar,

•

Müzeler ve sanat müzeleri,

•

Soyut ve somut kültürel miras öğeleri,

•

Sergiler, fuarlar ve festivaller

• Sanat gösterileri, konserler olarak belirtilebilir.
Ülkemizde arkeolojik, tarihi, kültürel ve doğal kaynakları barındıran yerleşimler kültür turizmi için potansiyel alanlardır. Bununla
birlikte, hem Avrupa’da hem de Türkiye’de kültür turizmi için potansiyel oluşturan pek çok kent ve ilçeler bulunmaktadır.
Günümüzde İstanbul, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, İzmir, Antalya, Çanakkale gibi pek çok illerimiz kültürel turizm
merkezleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, Ürgüp, Göreme , Safranbolu, Şirince, Bergama, Selçuk vb. pek çok
ilçemiz kültürel turizmin odak merkezleridir.
Önemle belirtmek gerekir ki, anıtsal ve sivil mimarlık eserleri hem turizm, hem de gelecek nesillere aktarılması için sürdürülmesi
gerekmektedir. Bu sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, kültür turizminin desteklenmesi gerekmektedir. Tarihsel kültür turizm,
tarihi kültür mirasının belli bir organizasyon desteğiyle gezdirilmesine dayanmaktadır. Tarihi kültürel mirası korumak ve
sahiplenmek, aynı zamanda sürdürülmesini sağlamak, kültürel turizm kavramı ile iç içe birer eylemler bütünüdür.
4.1. Kula’da Kültürel Turizm
Kültürel turizmi, geçmiş kültürlere ait mekan ve anıtların ziyaretleri ile beraber, tarihi yaşamların ve kültürlerin tanınması amacı
ile yapılmaktadır. Kültür kavramı, hem geçmişi kapsarken hem de günümüzü de içermektedir. Dolayısı ile tarihten öğrenilecek
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kültürel bilgiler ile günümüzden öğrenilecek kültürel birikimler farklıdır. Bu iki kültür birikiminin, ziyaretçilere aktarılması
kültürel turizmin canlı tutulmasına etken olacaktır.
Kula ilçesinin barındırdığı, tarihi kent dokusu, jeopark jeolojik oluşumları, peribacaları, Emre köyü gibi yerleşimler ve sit alanları,
kültürel turizm için önemli potansiyellerdir. Bu alanlara yönelik turizm beklentisi içinde olmak için, güncel etkinlikler
düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu etkinlikler:
•

Festivaller,(resim, heykel, müzik vs. gibi tüm sanat etkinlikleri, gençlik festivalleri vs.)

•

Yöresel etkinlikler, (Kula’ya ait somut ve soyut kültürel mirasın tanıtılmasına yönelik etkinlikler)

•

Küçük- büyük bölgesel etkinlikler, (yarışma, sempozyum, kongre, çalıştay, toplantı vs.)

•

Ulusal ve uluslar arası etkinlikler, (yarışma, sempozyum, kongre, çalıştay, toplantı vs.)

Şekil 4. Kula Kentsel Sit Alanı ve çevresinde yer alan jeolojik bölgeler (Kula Belediye Arşivi)
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
20. yüzyıl ortalarından itibaren yapılan çalışmalar, araştırmalar ve toplantılar ile birlikte, tarihsel çevre bilincinin gelişimi, tarihi
yapıların tarihi kent doku ve kültürünün gerekliliği anlaşılmıştır. Tarihi kente ait kararların, tarihi kent dokusunun tümü için
geçerlidir. Kentlere ait tarihi çevrelerin, günümüz yaşam koşullarıyla bütünleştirilerek yaşatılması ve yeniden işlevlendirilmesi
gereklidir. Bununla birlikte, kentlerin genelinde de tarihi yapılara ve dokuya ait sürdürülebilirlik kriterlerinin uygulanması, kent
kimliğinin ve kültürünün sürdürülebilirliği yönünde önemli katkısı olacaktır. Tarihi çevrelerin kentsel ve yöresel kimliklerinin
korunması, hatta günümüzde yaşanan hızlı gelişim ve değişim baskısı sebebiyle sıkça kentsel tarihi öğelerin vurgulanması,
sürdürülebilir koruma için önemlidir.
Özellikle Kula gibi tarihi kentsel sit alanlarının, gelişen kentle işlevsel bütünleşmesini sağlamak, ancak bu bölgelere ve yapılara
güncel yaşamın işlevlerini vererek başarılabilir. Yapılardaki tasarım planlama ilkelerinin korunarak devamlılığının sağlanmasının
ve yöresel malzeme kullanımının desteklenmesinin, tarihsel kent kimliğinin devamlılığı ve sürdürülmesi yönünde önemli desteği
olacaktır.
Kula’nın en önemli kültürel öğesi geleneksel Türk evlerinden oluşan konut dokusudur. Safranbolu, Odun Pazarı’da ya da Alaçatı
Çeşme, Sığacık Seferihisar’da yer alan geleneksel konutlara sahip yöreler gibi Kula da, tarihi konut mirası ile günümüze
ulaşabilmiştir. Yöreye ait geleneksel konutların genel olarak Anadolu’da yer alan pek çok kentsel sit alanı ile biçimlenişi, iklimsel
ve mikroklimatik özellikler ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Günümüzde, bölgenin ticari olarak kullanımının artması
sebebiyle Kula kent içi dokusu, pek çok turistik Anadolu kenti tarihsel sit alanlarının kullanımına benzer ticari fonksiyonlar ile
sürdürülebilirlik sergilemektedir.
Özellikle makale kapsamında araştırılan Kula geleneksel ve anıtsal mirasını kapsayan kentsel sit alanı Anadolu’nun pek çok
kentsel sit alanı ile benzerlik taşıdığı söylenebilir. Bu dokunun korunması kentsel kimliğin korunmasına katkı sağlayacağı gibi,
yörenin önemli ticari ve turistik alanı olarak yeniden işlevlendirilmesine de destek olacaktır. Bununla birlikte, Kula yöresinde
yeni yapılarda bu tasarım anlayışının ve yöresel malzemelerin kullanımı, yöre kentsel kimliğinin vurgulayacaktır. Kula gerek
kültürel miras, gerekse doğal kaynaklar açısından önemli bir kentimizdir. Türkiye’nin en önemli jeolojik sit alanı burada yer
almaktadır. Kentin, doğal, kültürel ve tarihi kimliğinin korunması gerekmektedir. Kula içinde, bilinçsiz yapılan restorasyon
çalışmaları, tarihi yapılara uygulanan yanlış işlevlendirmeler gibi müdahaleler engellenmelidir. Tarihi yapılar bakımsız ve işlevsiz
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bırakılmamalıdır. Kent genelinde ise, yerleşimin tarihini, kültürel ve doğal dokusunu zedeleyecek müdahalelerden kaçınılması,
Kula ilçesinin tarihi, kültürel ve mimari kimliğinin korunması yönünde önemi olacaktır.
Kültürel turizm, kentlerimiz ve ilçelerimiz için mevcut kültürel mirasın korunması ve sosyokültürel devamlılığını sağlamak adına
gereklidir. Bu sebeple, Kula’nın mevcut potansiyeli olan anıtsal ve sivil kültür varlıkları, jeolojik oluşumlar ön plana çıkarılacak
kültürel turizmin artırılması gerekmektedir.
Kültürel turizm son yıllarda, ülke ekonomisine de büyük oranda katkı sağlayan, aynı zamanda tarihi kentlerin sürdürülmesini
destekleyen önemli bir harekettir. Bu sebeple, festivaller, (resim, heykel, müzik vs. gibi tüm sanat etkinlikleri, gençlik festivalleri
vs.) , yöresel etkinlikler, (Kula’ya ait somut ve soyut kültürel mirasın tanıtılmasına yönelik etkinlikler), küçük- büyük bölgesel
etkinlikler, (yarışma, sempozyum, kongre, çalıştay, toplantı vs.), ulusal ve uluslar arası etkinlikler, (yarışma, sempozyum, kongre,
çalıştay, toplantı vs.) gibi etkinliklerle kültürel turizm sürekli canlı tutulmalı ve desteklenmelidir. Ancak, turizmde
sürdürülebilirliğin devamlılığı için turizme sebep oluşturan kültürel mirasın sürekli korunması ve sürdürülmesi sağlanmalıdır.
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KİLİT DENETİM KONULARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BORSA
İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Cuma ERCAN1
Özet
Günümüzde yatırımcılar artık denetçi raporlarından denetçi görüşüyle birlikte daha fazla bilgi talep eder durumu gelmişlerdir.
Bu bilgilerden birisi de kilit denetim konularıdır. Kilit denetim konuları; finansal tabloların denetiminde bağımsız denetçinin
dikkat göstereceği en çok önem arz eden konulardır. Bağımsız Denetim Standardı 701 ile kilit denetim konularının bağımsız
denetçi raporunda belirtilmesi borsada işlem gören işletmeler için 2017 ve daha sonraki dönemlerde zorunlu hale gelmiştir. Bu
standart, denetçi raporunda kilit denetim konularının bildirilmesine ilişkin denetçinin sorumluluğunu ve bu bildirim şeklinin
içeriğini ele almaktadır. Kilit denetim konularının denetim raporunda bildirilmesinin amacı, yürütülen denetime ilişkin daha fazla
şeffaflık sağlayarak denetçi raporunun iletişim değerinin artırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı; Borsa İstanbul’da işlem gören
işletmelerin 2018 dönemine ait bağımsız denetim raporlarının içerik analizleri yapılarak, kilit denetim konularının neler olduğunu
ortaya çıkarmaktır. Araştırma sonucunda, denetçilerin denetim faaliyetlerini yürütürken en çok önem verdikleri konuların
başında hasılatın muhasebeleştirilmesi geldiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Bağımsız Denetim, Denetim Raporu, Kilit Denetim Konuları.
Jel Kodları
: M4O, M41, M42, M49.
A STUDY ON THE COMPANIES LISTED IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE FOR DETERMINATION
OF KEY AUDIT ISSUES
Abstract
Nowadays, investors have come to demand more information from the auditor reports together with the auditor's opinion.
One of these is key audit issues. Key audit issues; are the most important issues that the independent auditor will pay attention
to in the auditing of financial statements. Independent Auditing Standard 701 stipulates that the key audit issues should be
stated in the independent auditor's report in 2017 and onwards. This standard addresses the auditor's responsibility for reporting
key audit issues in the auditor's report and the content of the format of this statement. The purpose of reporting key audit
issues in the audit report is to increase the communication value of the auditor report by providing greater transparency
regarding the audit carried out. The aim of this study; The content analysis of the independent audit reports of the companies
traded on Borsa Istanbul for the period of 2018 is carried out to reveal the key audit issues. As a result of the research, it has
been determined that the most important issue that the auditors carry out during the audit activities is accounting for revenue.
Keywords: Auditing, Auditor’s Report, Key Audit Matters.
Jel Classification: M4O, M41, M42, M49.
1.Giriş
İşletme ile ilgili tarafların bilgi gereksinimini karşılayacak en önemli bilgi kaynağı muhasebedir. Verilen kararların sağlıklı olması
muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğine beğlıdır. Bu noktada muhasebe bilgilerinin güvenilirliği konusunda tüm bilgi
kullanıcılarına güven verecek bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Bu mekanizma ise bağımsız bir kişi veya kurum tarafından
yürütülen muhasebe denetimidir. Muhasebe denetimi bilgiyi üreten işletmeler ile bilgi kullanıcıları arasında bir güven
mekanizmasıdır. Ancak Enron, WorldCom, Parmalat gibi skandallar küresel boyutta sermaye piyasalarını sarsmış ve denetime
olan güveni zedelemiştir. Bunun üzerine ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde bağımsız denetime yönelik çeşitli yasal düzenlemeler
yapılmıştır.
Diğer taraftan bilgi kullanıcıları denetim raporunda denetçi görüşüyle birlikte daha fazla bilgi talep eder duruma gelmişlerdir.
Bu talebi karşılamak amacıyla Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB – International Auditing and
Assurance Standards Board), 2011 yılında “yeni denetim raporlaması” adıyla proje başlatmıştır. Kurul 2012’de yayınlanan ilk
raporda “denetçi yorumu” olarak adlandırdığı kavramı, Şubat 2013’te “kilit denetim konuları” olarak değiştirmiştir. Taslak haline
gelen bu rapor Temmuz 2013’te ilgililerin görüşüne açılmış ve Eylül 2014’te IAASB tarafından kabul edilmiştir. Ocak 2015’te
ise yeni bir standart olarak (ISA 701) yayınlanmıştır. Sözkonusu standart 15 Aralık 2016 tarihinde ve sonrasında sona eren hesap
dönemlerine ilişkin denetimlerde kullanılmaya başlamıştır (Doğan, 2018:67-68).
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu’nun ISA 701’i yayımlamasının ardından Kamu Gözetim Kurumu da
gerekli çalışmaları yapmış ve Bağımsız Denetim Standardı 701 Kilit Denetim Konularının Denetim Raporunda Bildirilmesi
1
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Standardını 09/03/2017 tarih ve 30002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözkonusu standart borsada işlem gören
işletmeler için 01/01/2017 tarihinde ve sonrasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi diğer şirketler için
ise 01/01/2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmaya başlanmıştır (BDS 701, md.6).
Kilit denetim konuları, denetçinin mesleki muhakemesine göre, cari döneme ait finansal tabloların denetiminde en çok önem
arz eden konulardır. Kilit denetim konularının denetim raporunda bildirilmesinin amacı, yürütülen denetime ilişkin daha fazla
şeffaflık sağlayarak denetçi raporunun iletişim değerini artırmaktır. Kilit denetim konularının denetim raporunda bildirilmesi,
finansal tabloların hedef kullanıcılarına (“hedef kullanıcılar”) ilâve bilgiler sağlar. Kilit denetim konularının bildirilmesi ayrıca,
hedef kullanıcıların işletmeyi ve denetlenen finansal tablolardaki önemli yönetim muhakemesi içeren alanları anlamalarına da
yardımcı olabilir (BDS 701, md.2). Bu çalışmanın amacı; BİST 100 endeksinde işlem gören imalat sektörüne ait şirketlerin 2018
mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporlarının içerik analizleri yapılarak, kilit denetim konularının neler olduğunu ortaya
çıkarmaktır.
2.Araştırmanın Metodolojisi
2.1.Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Bu araştırmanın amacı; şirketlerin denetim raporlarında yer alan kilit denetim konularını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda
Borsa İstanbul 100 Endeksinde işlem gören imalat sektöründeki toplam 39 şirketin 2018 dönemlerine ait denetim raporları
incelenerek, hangi kilit denetim konularının yer aldığına dair içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada veriler; Kamuyu Aydınlatma
Platformu (KAP) web sayfalarında yayınlanan her bir şirketin bağımsız denetim raporlarına ulaşılarak elde edilmiştir.
2.2.Araştırmanın Bulguları ve Yorumları
Ağustos 2019 itibariyle Borsa İstanbul 100 Endeksinde yer alan şirketlerin sektörel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Şirketlerin sektörel dağılımında Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından kullanılan sektör ayrımı temel alınmıştır.
Tablo 1: Şirketlerin Sektörel Dağılımı
Sektörler
İmalat Sanayii
Mali Kuruluşlar
Toptan ve Perakende Ticaret, Otel Ve Lokantalar
Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama
Elektrik Gaz ve Su
Madencilik
Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetleri
Teknoloji
İnşaat ve Bayındırlık
Gayrimenkul Faaliyetleri
TOPLAM

Şirket Sayısı
39
34
5
5
4
4
4
3
1
1
100

Tablo 1’de görüldüğü gibi BİST-100’de yer alan şirketler 10 farklı sektörde dağılım göstermektedir. BİST-100’de yer alan
şirketler ağırlıklı olarak imalat sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerden (%39 ) ve mali kuruluşlardan (%34) oluşmaktadır. Bunları
sırasıyla Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar (% 5), Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama (%5 ), Elektrik Gaz ve
Su ( %4), Madencilik (%4), Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetleri (%4), Teknoloji ( %3) , İnşaat ve Bayındırlık (%1 ),
Gayrimenkul Faaliyetleri (%1) izlemektedir. Sözkonusu şirketlerin ünvanları ve bildirdikleri kilit denetim konusu sayısı aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
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Tablo 2: Şirketlerin Kilit Denetim Konusu Sayıları
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ŞİRKET ADI
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.
Arçelik A.Ş.
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri A.Ş.
Coca-Cola İçecek A.Ş.
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Gentaş Genel Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
Hektaş Ticaret T.A.Ş.
Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
Kerevitaş Gida Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Konya Çimento Sanayii A.Ş.
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş.
Parsan Makina Parçalari Sanayii A.Ş.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş.
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş
TOPLAM

KONU SAYISI
2
3
3
1
3
4
1
2
1
2
2
2
2
2
3
2
1
3
2
2
3
2
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
85

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi denetçi raporunda kilit denetim konusu belirtmeyen hiç bir şirket bulunmamaktadır.
Araştırma kapsamında incelenen 39 işletmeye ait denetim raporunda toplam 85 adet kilit denetim konusu raporlanmıştır.
İncelenen işletmelerin kilit denetim konusu sayısı minimum 1, maksimum 4 olmakla birlikte ortalama değer ise 2.17 dir.
Tablo 2’de de görüldüğü gibi, denetim raporunda sadece 1 adet kilit denetim konusu belirleyen işletme sayısı 8, 2 adet kilit
denetim konusu belirleyen işletme sayısı 17, 3 adet kilit denetim konusu belirleyen işletme sayısı 13 ve 4 adet kilit denetim
konusu belirleyen işletme sayısı ise 1’dir. Şirketlerin denetim raporlarında yer alan kilit denetim konularının frekans ve yüzde
dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 3: Kilit Denetim Konularının Dağılımı
Kilit Denetim Konusu
Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Ticari alacaklar/Ticari alacakların geri kazanılabilirliği
Ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanılabilirliği/Ertelenmiş vergi varlıkları
Stoklar/Stok değer düşüklüğü karşılığı
Şerefiye ve sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü tespiti
Maddi duran varlıkların yeniden değerleme metodu ile muhasebeleştirilmesi
Garanti giderleri karşılığı
Bina, arsa, arazi ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer tespiti
İşletme birleşmeleri
Nakit akış riskinden korunma işlemleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların yararlı ömürleri ve amortismanı
Üretim miktarı yöntemi ile amortisman hesaplamaları
İlişkili taraflar ile işlemleri
Aktifleştirilmiş geliştirme maliyetleri
Ticari Borçlar
Kıdem tazminatı karşılıkları.
Gelir vergisi indirimi
İştirak hissesi satın alımı
Devam etmekte olan vergi davalarına ilişkin koşullu borçlar ve açıklamalar
DowAksa advanced composites holdings bv'nin ("DowAksa") geri kazanılabilirliği
Sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığının ve borca batık olup olmadığının değerlendirilmesi
TOPLAM

Sayı
15
10
8
8
6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
85

Yüzde
17.64
11.76
9.41
9.41
7.06
7.06
5.88
4.70
3.52
3.52
3.52
2.35
2.35
2.35
2.35
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
100

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi denetçilerin denetim faaliyetlerini yürütürken en çok önem verdikleri konunun başında
hasılatın muhasebeleştirilmesi (%17,64) gelmektedir. Bunu sırasıyla ticari alacaklar (%11,76), ertelenmiş vergi varlıklarının geri
kazanılabilirliği (%9.41), Stoklar/Stok değer düşüklüğü (%9.41), şerefiye ve sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlıkların
değer düşüklüğü tespiti (%7.06), maddi duran varlıkların yeniden değerleme metodu ile muhasebeleştirilmesi (%7.06), garanti
giderleri karşılığı (%5.88), bina, arsa, arazi ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer tespiti (%4.70) izlemektedir.
Daha sonra ise %3.52 ile üç kilit denetim konusu (İşletme birleşmeleri, nakit akış riskinden korunma işlemleri, maddi ve maddi
olmayan duran varlıkların yararlı ömürleri ve amortismanı), %2.35 ile dört kilit denetim konusu ( Üretim miktarı yöntemi ile
amortisman hesaplamaları, ilişkili taraflar ile işlemleri, aktifleştirilmiş geliştirme maliyetleri, ticari borçlar) ve %1.17’lik oranla 6
kilit denetim konusu ( Kıdem tazminatı karşılıkları, gelir vergisi indirimi, iştirak hissesi satın alımı, devam etmekte olan vergi
davalarına ilişkin koşullu borçlar ve açıklamalar, Ddwaksa advanced composites holdings bv'nin ("DowAksa") geri
kazanılabilirliği, sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığının ve borca batık olup olmadığının değerlendirilmesi) gelmektedir.
3.Sonuç
Türkiye’de kilit denetim konularının bağımsız denetçi raporunda belirtilmesi borsada işlem gören işletmeler için 2017 ve daha
sonraki dönemlerde uygulanmaya başlamıştır. Böylece yeni denetçi raporlarında eskisinden farklı olarak denetçinin denetim
sırasında çok önemli gördüğü ve denetim esnasında odaklandığı konuların raporda ayrı bir bölüm olarak belirtilmesi gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Bu uygulamadaki temel amaç ise, finansal bilgi kullanıcılarına denetimle ilgili daha fazla şeffaflık ve ilave bilgiler
sağlayarak, denetçi raporunun iletişim değerini artırmaktır. Bu çalışmada Borsa İstanbul 100 Endeksinde işlem gören imalat
sektöründeki şirketlerin 2018 dönemlerine ait denetim raporları incelenerek, hangi kilit denetim konularının yer aldığına dair
içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçları ve önerileri şöyle sıralamak mümkündür:
Araştirma kapsaminda İncelenen 39 işletmenin denetçi raporlarında toplam 85 adet kilit denetim konusu raporlanmıştır.
Araştırma kapsamindaki işletmelerin en az 1 en fazla ise 4 kilit denetim konusunu belirlediği tespit edilmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre denetçilerin denetim raporunda belirttiği kilit denetim konularının başında hasılatın muhasebeleştirilmesi
(%17,64) ve ticari alacaklar (%11,76) gelmektedir. Araştırma kapsamında incelenen işletmelerin denetçi raporları genel olarak
BDS 701 standardında belirtilen açıklamalara uygun olarak hazırladıkları gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçları, aynı alanda
faaliyet gösteren işletmelerin denetçi raporlarında aynı kilit denetim konularının raporlandığı tespit edilmiştir. Bu sonuç bize
denetçilerin sektörel alanlarda aynı konuları önemli bulduklarını göstermektedir. Diğer taraftan bu çalışmanın en önemli kısıtı
sadece BİST 100 endeksinde işlem gören imalat sektöründeki işletmelerin ele alınmasıdır. Tüm şirketler ele alınıp ilk yıl
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uygulamaları ile karşılaştırılması durumunda daha iyi sonuçlar alınabilir. Çalışmanın bu kısıtına rağmen ilgili alana katkı
sağlayacağı beklenmektedir.
Kaynaklar
Doğan, A.(2018). “Bağımsız Denetimde Yeni Bir Yaklaşım: Kilit Denetim Konuları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1),
65-89.
BDS
701:
Kilit
Denetim
Konularının
Bağımsız
Denetçi
Raporunda
Bildirilmesi
Standardı.
www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS%20701.pdf(01.08.2019)
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NEGATIVE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON STATE SOVEREIGNTY
Emre ÇITAK1
Abstract
One of the most important debates in the globalization process is on the issue of sovereignty. As it plays a decisive role in many
areas with its positive and negative outputs, globalization has serious effects on the state structure, also. Globalization can
simply be defined as the process of intensifying all kinds of relationships and increasing interdependence at the global level.
Globalization reflects a phenomenon that finds meaning through words such as free movement, intense interaction, integration,
transparency of borders, global society and technological development. On the other side of the issue, sovereignty is one of the
basic elements that make state a state. Sovereignty is the feature of the state having a single and absolute authorized control
mechanism over its country and citizens. Sovereignty is based on the principle that there is no external interference with the
state authority within its borders. State sovereignty is experiencing serious difficulties in the period we live and experiences a
process in which it is heavily criticized. Globalization is one of the important actors in this process because of the effects that
shake the absolute jurisdiction and authority of the states. Such outputs of globalization as the increase of the powers of
international organizations, the expansion of the scope of multinational corporations, the cross-border feature of global
economic activities, the situation created by international migrants, the discussion on border security because of all kind of free
movements, the increasing difficulty of domestic control due to technological developments and especially social media damage
state sovereignty directly and indirectly. The future of the states, which gradually lose control over their borders, within the
country and on their citizens and find it difficult to resist serious threats like as international terrorism and illegal migration, has
also been questioned. In this study, first of all, a conceptual framework will be drawn on globalization and state sovereignty and
then the challenge created by the globalization process on the states will be discussed. Finally, a short future projection will be
made.
Key Words
: Globalization, Sovereignty, State Sovereignty.
Jel Kodları

: A1.

1. Introduction
The debates on globalization have been identified in many areas and are at the top of the agenda. The basic claim of
globalization, sometimes referred to as phenomenon, process, situation or era, is that its effects and boundaries cover the whole
world. It has also been criticized for its ambiguity in the context of the ongoing debates on the existence-absence and positivenegative aspects of globalization that address all humanity and which have many dimensions such as economic, political, social,
cultural, military and technological. The analysis of globalization within the framework of many fields such as political science,
international relations, sociology, history, economics and public administration constitutes the difficult part of the studies
planned to be adhered to in this field. Many developments today are being addressed either as a result of the globalization
process, either with the suspicion of the impact of globalization or in the context of its impact on globalization.
On the other hand, the state is a power that defines its existence with its sovereignty among its constituent elements. The loss
of sovereignty of the state deeply shakes the claim of rights and governance over other elements. Today, it is stated that one of
the most important challenges against states is the attempts against their absolute sovereignty.
Today, it is stated that one of the most important challenges against states is the attempts against their absolute sovereignty. It
is commented that some of the outputs of globalization have a share in this process, which is generally expressed in the context
of the loss of control and power of states over the country and population. This study aims to analyze the effects of some of
the effects associated with globalization on state sovereignty. The study consists of two main chapters, in the first part a
conceptual framework of globalization and sovereignty will be drawn and in the second part the relationship between
globalization and state sovereignty will be examined.
2. Conceptual Framework: Globalization and State Sovereignty
2.1. Globalization
Globalization is defined by some as a process or phenomenon that can give its name to the period we live in. In fact, like any
concept studied in the context of social sciences, there is no clear consensus on the definition of globalization; However, it is
expressed with the terms “technology, free movement, interdependence, global society, interaction networks, global village,
change of perception of time and space” which are identified with globalization.
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One of the first descriptive definitions in the sense we use today is Anthony Giddens’ by establishing a local-global connection
and emphasizing society. According to Giddens, globalization is the local developments effect global events and local devents
affect globally. It also mentions that with the globalization process, the interaction with different dimensions has increased
among the previously distant societies (Giddens, 1990; Giddens, 1999). Giddens' emphasis on interaction is based on the
increased sharing of economic, political, cultural, technological and similar fields between people and states around the world.
Mcgrew states that intensifying, deepening and accelerating relationships create a process that leads networks of
interdependence (Mcgrew, 2006: p. 18-22). Globalization is also referred to by Ritz as the process or system of processes in
which many things become “fluid” from people to the means of production, from capital to ideologies (Ritz, 2010: 2).
Traditional literature draws an economic framework and historical background for globalization. It is stated that the economic
integration between states, the development of the common market in the international arena, the increase and facilitation of
capital and product mobility, and the economic interconnection of societies constitute the globalization process (Drainville,
2004; Fischer, 2007; Adams, 2008).
The debates on globalization have found their identity through the emergence of different areas of competition and cooperation,
especially during the Cold War. Global economic rhetoric, which has been behind the threat of nuclear war for many years, has
also started to be effective in this context. The fact that the globalization situation mentioned by Levitt in his article “The
Globalization of Markets (1983)” is related to the international economic market and its coexistence (Levitt, 1983) brought the
economic dimension of the issue to the forefront and focused on this point. Globalization is expressed as an increase in the
relationship networks across the globe through the integration of national economies with others and their involvement in the
process of international economic integration (Barnet and Cavanagh, 1994: 13-22). But the issue that needs to be addressed is
that globalization is not limited to a new process and a purely economic dimension.
Depending on the differences of interpretation, a historical framework can be drawn according to the globalization from ancient
times to the process of geographical discoveries, from the period of empires to the industrial revolution, from the period of
economic vitality before the First World War to the technological and economic expansion of the Cold War (Stearns, 2010;
Steager, 2003). Robotham, 2005). Each assessment brings a subjective approach. Because it is possible to come across the traces
of many developments in the context of globalization in various stages of history. In this context, the general interpretation is
that globalization is a phenomenon that develops in the historical process, but the current situation shows differences in various
aspects. Held and Mcgrew, for example, state that the new globalization differs from the previous in terms of place-time and
institutionalism, and that it has specific characteristics such as prevalence, intensity, speed, level of institutionalization,
competitive environment, stratification, and production stages (Held and Mcgrew, 1998: 220).
Today, globalization is considered as a process that has effects deeply shaking many areas such as political, economic, social
and cultural. Therefore, it is possible to talk about the multidimensional structure of globalization (Heywood, 2011: 6-10;
Dicken, 2007; Hay and Marsh, 2000, Robotham, 2005). Globalization is concerned with a wide range of issues from security to
migration, from trade to sports, from scientific studies to communication, from tourism to state administration, as it has an
impact in many different areas. The effects associated with globalization can be perceived as positive and negative outputs.
However, it is necessary to argue that this situation is mostly perceptual and subjective.
For example, the development of free movement opportunities allows scientists to open up to new cultures, while members of
the terror and crime group can benefit from the same situation. Therefore, it may be more appropriate to consider globalization
as a process that can reflect positive or negative effects to different actors at different times, in different situations, rather than
being perceived as a positive or negative situation.
2.2. The Concept of State Sovereignty
Sovereignty is one of the most commonly used concepts when defining the state. According to the Montevideo Convention,
signed in 1933, the four elements that a state should possess are permanent population, a particular territory (country), capacity
to engage with government and other states (ILSA, https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15) /montevideo%20convention.pdf).
The state's ability to establish control over the country and population, and superior power can be explained as sovereignty
(Pazarcı, 2008: 148-149). Sovereignty reflects the state's full authority. Sovereignty can be summarized simply as the state has
full control over land and population and is exempt from the interference of another state. The state of being the sole superior
authority and application authority on the country and its citizens within the borders of the state draws the framework of
sovereignty.
When the historical framework of the concept of sovereignty is examined, it is necessary to refer to Jean Bodin and Thomas
Hobbes, who played a key role in defining the concept. The emphasis on state administration and sovereignty as well as many
issues covered in Bodin's 1576 dated book (Bodin, 2009), known under the original name Les Six Livres de la Republique and
commonly known as The Six Books of the Republic (Coomonewalth), has been very important. Bodin refers to sovereignty as
the top management holding families and groups within the borders, that is, a general framework the people. In interpreting
Bodin in his article, Saygılı points sovereignty as the “essence of the state” and states that the border of the state is in the
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dimension of sovereignty (Saygılı, 2010: 79-80). For Bodin, sovereignty is an absolute, unrestricted and non-transferable feature
(Ağaoğulları and Köker, 2004) and it is the most serious power of the state to sustain its existence.
Thomas Hobbes, in his masterpiece Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil
(1651), describes how the state is formed and how sovereignty should be established (Hobbes, 2017). Influenced by Bodin's
idea of sovereignty, Thomas Hobbes's understanding of the state appears as a social contract. The sovereign structure created
by individuals in order to solve the problems faced in the state of nature and to meet the needs emerged on the stage of history
as the state.
State sovereignty is defined through concepts such as power, authority, administration, political structure, sovereignty, law
enforcement, territorial integrity. The ambiguity in the nature of these concepts can sometimes lead to controversy over
sovereignty (Nagan and Haddad, 2012: 436-437). Sovereignty expresses the state's monopoly, absolute authority and unlimited
authority; this power is provided by the will of the people living within the borders and the respect of other states. However, it
is not possible to talk about the traditional concept of sovereignty in the present period. which is accepted as absolute authority.
State sovereignty has been the focus of various debates in the present process, has been reconsidered in the context of nationalregional-international developments and experienced a process of change within the context of different factors.
Globalization, together with its effects, constitutes a factor that has various consequences on sovereignty. Because globalization
seems to be a direct and indirect determinant on global politics and international relations. This determination also undermines
the sovereign power of the state, which is the most important actor in the international arena (Held and Mcgrew, 2002).
3. Debates on Globalization and State Sovereignty
3.1. Different Perspectives on Globalization-State Relations
As in almost all fields, globalization has an impact on the modern political entity that we call the state. The intensity of the
globalization process also leads to discussion of the state's position in the present and near future. Although there are many
different views and interpretations on the relationship between globalization and the state, the three main headings bring
together groups in this context: Radicals (extremists), Skeptics and Transformationalists. The history, dimensions and outcomes
of globalization are discussed in the context of this distinction (Held and Mcgrew, 2007; Mittelman, 2006; Heywood, 2011).
Radicals, or in other words, supporters of globalization, state that globalization creates a new world order and that an
international society is formed through the global economy. In such a system, it is thought that the states have become / are
becoming more minimal by losing their traditional positions and existing powers. It is argued that states will continue to exist
in order to fulfill certain responsibilities and that the effects of globalization will be spread all over the world under the leadership
of multinational companies and international organizations. Skeptics state that states are behind the process of globalization,
and especially strong states increase their spheres of influence with globalization. It is thought that capitalism, the dominant
popular culture and the new colonial approach spread with the economic, cultural and capital dimensions of globalization. In
this context, it is stated by the Skeptics that the entry of Western states into the so-called East or South is made easier by the
globalization process. Those who adopt the Transformational idea state that everything on earth undergoes change and
transformation according to necessities in the historical flow. The political structure called the state has to renew itself according
to the needs of the time. Globalization is seen as a process in which the state is redefined.
Globalization is perceived as a process by the Radicals in which state and sovereignty is deeply questioned, by the Skeptics as a
process in which the state is strengthened and sovereignty is consolidated, and the Tansformers in which the state structure and
sovereignty are grasped in a different way.
3.2. Effects of Globalization on Sovereignty
As mentioned in the previous chapter, globalization has a close relationship with the state and this relationship is concentrated
on the point of sovereignty. Many developments expressed with globalization also have significant effects on the sovereignty
of the state. Developments such as flow, mobility, expansion, integration, expansion and transparency through the globalization
process also affect the sovereign state structure.
Many of the supporters of globalization state that the era we live in is the global era and that the effects of globalization are
spreading wave by wave. The greatest obstacle to the global flow of people, products, knowledge, capital and technology is
thought to be the nation-state structure. Borders, customs, passport controls and national legal regulations are seen as a
preventive and decelerating barrier to the pace of globalization (Ritzer, 2010: 20).
First of all, it is necessary to state that absolute sovereignty in the traditional context started to shake with the increase and
intensification of international treaties binding on the state. States are obliged to limit their behavior and authority both
internationally and within the country by the agreements to which they are party.
Secondly, states that want to integrate into the global economy and society give up their rights and powers and even transfer
them. Economies affected by regional and global dynamics beyond national ones are out of control of states. The
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interdependence in the field of economy forces states to act in this context. Moreover, the economic sovereignty of member
states of international organizations such as World Bank, World Trade Organization and International Monetary Fund is limited.
The relations of the multinational corporations with the states, whose influence and power are gradually increasing in the
process of globalization, are also remarkable in this context. States are making certain privileges and concessions to pave the
way for the activities of these companies for economic gain. On the other hand, it should be noted that the pressure exerted
on the states by multinational companies that do not find such policies as national taxes, borders, and circulation beneficial to
profit maximization creates a situation that shook the sovereignty.
Free movement, which is one of the most important outputs of globalization, means the easing of the mobility of people,
goods, capital and information among borders. It is quite natural that states that are responsible for all kinds of activities on
their borders and who have the authority to control intra-national mobility will experience a tremor of sovereignty in the process
of globalization, which is referred to with the slogan of the “complete disappearance of borders”.
One of the most important debates arising from the globalization process in the nation-state, which is the most common form
of state today, is shaped by identity. The diversity of culture and identity, seen as national wealth, has become a problem with
the globalization process. In countries where multiculturalism and multi-identity exist, intense awareness that exists through the
process of globalization may pave the way for various problems (Robertson, 1992). Many of the issues that were seen as “internal
issues” in previous periods are debated at the global level due to both the obligations of states to international organizations
and the wide mass media. Although they continue to be the sole authority on many issues from economic policies to the laws
they have enacted, states have to consider international dynamics and reactions from now on.
4. Conclusion and Evaluation
The fact that states have absolute and unlimited authority outside and inside, which is considered as classical sovereignty, does
not apply today. Today, states do not have the right to sovereignty that can act without thinking about any factor other than
their interests in the international arena and use their absolute power without account. Although there is no consensus on the
definition of states in the international community, the Montevideo Convention, which was signed in 1933, is considered a
valid legal text. According to the convention, the state is defined as a political entity with a country (land), population and
sovereign authority.
The focus of the issue is that whether the loss or jolt of sovereignty also leads to discussion of the qualifications of states as
states. Will the increase in the speed of globalization and the further spread of its effects make states in the future become
dysfunctional or in other words non-dominant?
With the process of globalization, states have had to make concessions from their classical sovereignty. It is not possible to talk
about an understanding of the state that can use unlimited authority in the international arena, within its borders and within the
country. Nevertheless, it is difficult to state that states remain dysfunctional and unauthorized. States are repositioning
themselves in this period called the global era. In the period in which we have experience, the jurisdictions, powers and capacities
of states are redefined. But the need for political structures is not over. In this context, state structures form their policies within
the framework of global developments and pressures. States are trying to act as independently as possible in the international
arena, taking new approaches to protect their borders, and taking more reasonable ways instead of claims of limitation and
irresponsibility under the sovereignty of the country. In this context, under the influence of globalization, states have to maintain
their foreign policies, border security and power forces with a new approach.
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VATANDAŞLARIN SURİYELİ SIĞINMACI ALGISI: KONYA ÖRNEĞİ
Erhan Örselli1 - Erdal Bayrakcı 2 - Zekeriya Bilici 3
Özet
2011 yılında Suriye’de baş gösteren iç karışıklıklar neticesinde milyonlarca Suriyeli, başta Türkiye olmak üzere çeşitli komşu
ülkelere ve Avrupa’ya göç etmek durumunda kalmıştır. Bu göçlerden en çok etkilenen ülke kuşkusuz Türkiye olmuştur.
Hükümetlerin herhangi bir konu hakkında yapmayı veya yapmamayı tercih ettikleri şey olarak tanımlanabilen kamu politikası
konusunda son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan alan göç politikalarıdır. Çünkü göç olgusu insanlık tarihi kadar eski olmakla
birlikte hiçbir zaman sonu gelmeyecek olan bir faaliyettir. Çalışmanın amacı, son yıllarda yaşanılan yoğun göç dalgası nedeniyle
transit ülke yerine hedef ülke konumuna gelen Türkiye’deki uygulanan göç politikaları ile vatandaşların göç politikaları
hakkındaki algılarını analiz etmektir. Çünkü vatandaşlar tarafından benimsenmeyen kamu politikalarının başarıya ulaşması
oldukça güçtür ve “kamu politikalarının saptanmasında seçilmişler nihai anlamda söz sahibidir”. Bu doğrultuda; nicel bir alan
araştırması gerçekleştirilerek vatandaşların göç politikaları konusundaki algıları tespit edilmeye çalışılacaktır. Araştırmanın
evrenini Konya İli Selçuklu, Meram ve Karatay sınırları içerisinde yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları oluşturmaktadır. Çalışmanın bulgu ve yorumları Konya şehir merkezinde yer alan bu üç ilçe için genellenebilir
niteliktedir. Anket çalışması 01 Kasım 2018-12 Kasım 2018 tarihleri arasında toplam 1100 katılımcı ile yüz yüze görüşme
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda vatandaşların Suriyeli göçmenlere yönelik bir takım olumsuz kanaatler
taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Göç, Sığınmacı, Türkiye.
Jel Kodları
: H83.
SYRIAN REFUGEE PERCEPTION OF CITIZENS: THE CASE OF KONYA
Abstract
In 2011, as a result of internal turmoil in Syria, millions of Syrians had to migrate to various neighboring countries, Europe and
especially Turkey. The most affected country by these migrations has undoubtedly been Turkey. It is the immigration policies
that have been frequently discussed in recent years in public policy, which can be defined as what governments prefer to do or
not do about any issue. Because the phenomenon of migration is as old as the history of humanity, and it is an activity that will
never come to an end. The aim of the study is to analyze the immigration policies applied in Turkey and the perceptions of
citizens about migration policies, which have become the target country instead of the transit country due to the intense
migration wave experienced in recent years. Because public policies that are not adopted by citizens are very difficult to achieve
success and "those who are elected have a say in the final sense in the determination of public policies". In this respect, a
quantitative field research will be carried out to determine the perceptions of citizens on migration policies. The universe of the
survey is composed of citizens of Selçuklu, Meram and Karatay districts in Konya who have reached the age of 18 and are
citizens of the Republic of Turkey. The findings and comments of the study can be generalized for these three districts located
in the city center of Konya. The survey was conducted with face-to-face interview with 1100 participants between 01 November
2018 and 12 November 2018. As a result of the study, it is concluded that the citizens have some negative opinions about the
Syrian migrants.
Key Words
: Migration, Refugee, Turkey.
Jel Classification
: H83.
1. Giriş
Arap Baharı süreciyle Ortadoğu’da başlayan gösteriler bazı ülkelerde kısa sürerken bazı ülkelerde ise iç çatışmaya dönüşmüştür.
Gösterilerin iç çatışmaya dönüştüğü ülkelerden biri de sınır komşumuz olan Suriye’dir. 2011 yılında Suriye’de başlayan gösteriler
kısa sürede iç çatışmaya dönüşmüş ve halen üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen iç savaş ortamı devam
etmektedir. 2011 yılında Suriye’de başlayan savaş nedeniyle yaşanan göç dalgası en büyük insani krizlerden biri olarak kabul
Assoc. Prof. Necmettin Erbakan University, Faculty of Political Science, Department of Political Science and Public
Administration, Konya, Turkey, +905323825852, eorselli@erbakan.edu.tr
2 Asst. Prof. Necmettin Erbakan University, Faculty of Political Science, Department of Political Science and Public
Administration, Konya, Turkey, +905334158078, ebayrakci@erbakan.edu.tr
3 Lecturer Necmettin Erbakan University, Meram Vocational School, Konya, Turkey, +905426679222 zbilici@erbakan.edu.tr
1

87

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia
edilmektedir. İç savaş ortamının başlamasından itibaren milyonlarca Suriyeli başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır (İnce,
2018, s. 5).
Yaşanan bu göç olayının ne zaman sona ereceği tahmin edilememekle birlikte, yakın gelecekte son bulacağına dair güçlü emareler
de bulunmamaktadır. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin yarısından fazlası Türkiye’ye göç etmiştir. Başlangıçta
sınır illerine ve çeşitli kamplara yerleşen Suriyeliler, daha sonra uygulamaya konulan “açık kapı” politikası neticesinde, Türkiye
genelinde büyükşehirler başta olmak üzere geniş bir yayılım ve yerleşme alanı bulmuşlardır (Örselli ve Bilici, 2018a, s. 191).
Birçok rapor hukuksal, sağlık, eğitim, istihdam, işsizlik, barınma ve bunun gibi alanlarda yaşanılan sorunları tespit edip çözüme
yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal haklara ilişkin sorunların çözümüne yönelik
çeşitli girişimleri olmuştur ve bunlara yönelik literatür göreli olarak zengindir (Güney ve Konak, 2016, s. 115). Vatandaşların
sığınmacı algısını ölçen çalışmalar literatürde nispeten daha az bulunmakla birlikte, vatandaşların sığınmacılar konusundaki
düşüncelerini tespit etmek göç politikalarını geliştirme noktasında açısından önemlidir.
Göç politikalarının başarıya ulaşabilmesi ayrıca hedeflediği yararı sağlayabilmesi, vatandaşların bu politikaları nasıl algıladığı, bu
konudaki farkındalık düzeyleri ve bu politikaları ne kadar benimsedikleri ile yakından ilintilidir. Çünkü vatandaşlar tarafından
benimsenmeyen kamu politikalarının başarıya ulaşması oldukça güçtür ve kamu politikalarının saptanmasında seçilmişler nihai
anlamda söz sahibidir. Bu yüzden Türk halkının Suriyeli göçmenler ile ilgili yürürlüğe giren göç politikaları hakkında ne
düşündüğü, bu politikaları nasıl algıladığı ile farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi ve buna göre etkin kamu politikalarının
geliştirilebilmesi veya değiştirilmesi oldukça önem kazanmaktadır.
Gerek göç yönetimine ilişkin kamu politikası oluşturma sürecinde gerekse de kamu politikası aktörlerince hizmet planlaması
ekseninde hazırlanan politikaların tatbiki bağlamında yerleşik yabancıların toplumla bütünleşmesi (Taştan, İrdem ve Özkaya,
2018, s. 11) ayrıca bu entegrasyonun ne durumda olduğunun bilinmesi sürecin yönetilebilmesi için oldukça önemlidir.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, son yıllarda yaşanılan göç dalgası nedeniyle transit ülke yerine hedef ülke haline gelen Türkiye’nin
göç politikalarını vatandaşların gözünden incelemek ve vatandaşların bu konudaki düşüncelerini ve tutumlarını analiz etmektir.
2. Göç Kavramı ve Suriyeli Sığınmacılar
Kadim bir olgu olan göçü doğuran nedenler zaman zaman farklılaşsa da, günümüzde dinamik özelliğini koruyup küresel bir olgu
olarak hızla büyümeye devam etmekte ve devletlerin ekonomik, demografik, politik ve kültürel yapısı bu süreçten derin bir
biçimde etkilenmektedir (İnce, 2018, s. 2). Nitekim göç; ekonomik, siyasi, çevreyle ilgili veya bireysel nedenlere bağlı olarak
gerçekleşen, kısa veya uzun vadeli ya da daimî planlanan coğrafik, toplumsal ve kültürel yer değiştirme pratiği olarak
tanımlanabilir (Yalçın, 2004, s. 14’den akt. İnce, 2018, s. 3).
Göç kavramının literatürde üzerinde uzlaşılan bir tanımı bulunmamakla birlikte birçok çalışmada kavramın farklı yönlerine vurgu
yapılarak tanımlanmaya çalışıldığı görülmektedir (Örselli ve Bilici, 2018a, s. 184). Birçok tanımı olmakla birlikte göç, “belirli bir
zaman ve mekânda bireylerin veya sosyal grupların, belirli bir hedef doğrultusunda ya da belirli bir hedef olmaksızın, kısa veya
daimî süreli bir mekân ve sosyo-kültürel alana yerleşmeleri” olarak tanımlanabilir (Güneş vd., 2013; Taylan ve Ok, 2018, s. 401).
Göç kavramı, Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğünde “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir
ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” olarak tanımlanmaktadır (TDK,
2018). Uluslararası Göç Örgütünün Göç Terimleri Sözlüğünde ise göç “bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçmesi
veya bir devlet içinde yer değiştirmesi; mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile birleşimi gibi farklı amaçlarla hareket eden
kişilerin göçlerinin de dâhil olduğu süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleri” olarak tanımlanmaktadır
(Göç Terimleri Sözlüğü, 2013, s. 35-36).
Kişilerin hayatlarının gelecekteki kısmının tamamını veya bir parçasını geçirmek üzere, sürekli ya da geçici bir süre için bir
yerleşim ünitesinden bir başkasına yerleşmek amacıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme eylemine göç denilmektedir (Akkayan,
1979’dan akt. Taylan ve Ok, 2018, s. 401).
Göç literatürü değerlendirildiğinde ülkeler uluslararası göç hareketleri bakımından değerlendirildiğinde “kaynak”, “hedef” ya da
“geçiş” ülkesi olarak tanımlanabilmektedir (Erdoğan, Karapınar ve Aydınlı, 2013, s. 423-424). Bu nedenle dünya genelindeki
göç alan ve göç veren ülkeler kendi konjonktürel durumlarına ve yapılarına göre çeşitli karşılaştıkları göç hareketlerine karşı farklı
tepkiler vermiş ve aynı zamanda farklı göç politikaları yürürlüğe koymuşlardır. Göç olaylarına karşı, sığınılan ülkelerin
gösterdikleri tepkilerin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Özellikle sığınmacıların ülkelerin hangi bölgelerinde ikamet ettirileceği,
toplu olarak kamplara mı yerleştirileceği yoksa ülkenin içine alınıp alınmayacağı konusu oldukça sorunlu bir alan olarak ortaya
çıkmaktadır. Bütün bunların yanında mülteci ve sığınmacı kamplarının yöneti(şi)minin de önem arz ettiği son yıllarda bilimsel
yazında önemle dile getirilmektedir (Kutlu, Örselli ve Kahraman, 2017, s. 493).
Göç olgusu genel olarak değerlendirildiğinde insanların bir yerleşim yerinden bir başkasına ya da bir ülkeden farklı bir ülkeye
temelli ya da geçici süre ile taşınmasıdır. Göç olgusu üzerine yapılan tanımlar incelendiğinde, tanımların ortak noktasının “hareket
ve yer değiştirme” olduğu görülmektedir. Ancak göç olgusu üzerine ortak bir tanım geliştirmek oldukça güçtür. Çünkü her bir göç
hareketinin kendine has özellikleri ve nedenleri bulunmakta, her birinin içeriği, gerçekleşme biçimi ve yaşanma şekli birbirinden
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farklıdır. Bununla birlikte göçü, bir anlık bir sosyal olgu değil, bir süreç olarak görmek de gerekmektedir (Küçükyağcı, 2017, s.
472).
Türkiye bugün, topraklarında geçici koruma altına aldığı 3,6 milyondan fazla Suriyeli ile dünyadaki en büyük göçmen/mülteci
nüfusuna sahip ülke konumunda bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Türkiye,
Suriye’den kaçmak durumunda kalanların neredeyse üçte ikisini tek başına misafir etmektedir (Kamu Denetçiliği Kurumu, 2018,
s. 110-111).
Tablo 1. Yıllara Göre Suriyeli Sığınmacı Sayısı

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 15.08.2019
2011 yılından itibaren yaşanan Suriyeli göçünü, diğer dış göçlerden ayıran özellikler, sayısal yoğunluk, öngörülemeyen ani gelişler,
kampların yetersizliği, bir kısım göçmenlerin kamplarda kalmak istememesi ve giderek oran azalsa da büyük çoğunluğun tekrar
kendi ülkesine dönme düşüncesine sahip olması şeklinde sıralanabilir (Eren ve Aydın, 2016, s. 36). Bu bağlamda; Suriye’den
Türkiye’ye doğru yaşanan yoğun göç hareketi iyi bir göç yöneti(şi)minin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. “Geçici
koruma” statüsü ile Türkiye’de uluslararası koruma altına alınan göçmenlerin özellikle barınma, topluma entegrasyonu, çalışma
ve iaşe maliyetleri gibi sorunları Türkiye’nin göç politikalarını büyük ölçüde etkilemiştir (Örselli ve Babahanoğlu, 2016, s. 2066;
Örselli ve Bilici, 2018b)
3. Çalışmanın Yöntemi, Evreni ve Örneklem Seçimi
Çalışmanın amacı, “vatandaşların göç politikaları konusundaki algılarını tespit etmek, sığınmacılar konusundaki tutum ve
düşüncelerini analiz etmektir. Bu nedenle Konya’da yaşayan vatandaşların Suriyeli göçmenlere yönelik kanaatleri ve tutumları
saptanarak, buradan elde edilen veriler analiz edilmektedir.
Çalışmada evren olarak seçilen Konya, Suriyeli Sığınmacı nüfusu açısından Türkiye’de en çok sığınmacı nüfusu bulunan 10. İldir.
Bu bağlamda çalışmada elde edilecek bulguların vatandaşların sığınmacı algısına ışık tutabilecek nitelikte olduğu
düşünülmektedir.
Grafik 1. Suriyeli Sığınmacı Nüfusunun İlk 10 İle Göre Dağılımı
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Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 15.08.2019
Çalışmanın amacı doğrultusunda vatandaşların Suriyeli göçmenler hakkındaki algısını tespit edebilmek için nicel bir alan
araştırması planlanmıştır. Çalışma model olarak kesitsel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı
olarak tam yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular vatandaşların göçmenlere ilişkin
düşüncelerini belirlemeye yönelik literatürde daha önce gerçekleştirilen anket çalışmalarından (SASAM, 2016; Koyuncu, 2015;
Köksal, Köksal ve Köksal, 2017; Tümeğ, 2018; Örselli ve Bilici, 2018a; Örselli, Babahanoğlu ve Bilici, 2018) esinlenerek
oluşturulmuştur. Araştırmanın evrenini Konya İli Selçuklu, Meram ve Karatay sınırları içerisinde yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. Konya, Türkiye genelinde en yoğun Suriyeli göçmen barından onuncu ildir.
Bu bağlamda Konya’da gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen bulguların Türk halkının Suriyeli göçmenlere bakış açısı
hakkında önemli ipuçları vereceği düşünülmektedir. Çalışmanın bulgu ve yorumları Konya şehir merkezinde yer alan bu üç ilçe
için genellenebilir niteliktedir. Anket çalışması 1 Kasım 2018-12 Kasım 2018 tarihleri arasında toplam 1100 katılımcı ile yüz yüze
görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem seçiminde “tabakalı örneklem yöntemi” kullanılmıştır. Hangi
ilçede kaçar anket yapılacağı 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi seçmen sayısına göre tespit edilmiştir. En yoğun seçmen
sayısına sahip mahalleler örneklem kapsamına dâhil edilmiştir. Mahallelerin tespitinden sonra, anketin hangi sokaklarda veya
caddelerde uygulanacağı rastsal yöntemle seçilmiştir. Görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde olasılıklı örneklemeden
vazgeçilmiş, cinsiyet ve yaş kotaları uygulanmıştır.
Tablo 2. Örneklemin İlçelere Göre Dağılımı
İlçeler
Selçuklu
Meram
Karatay
Toplam

Sayı
539
317
244
1100

%
49,0
28,8
22,2
100,0

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğini araştırmak için benzer sorularda Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış ve ölçeğin
güvenilirliği 0,882 olarak tespit edilmiştir.
4. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Analizi
Çalışmaya katılan örneklemin sosyo-demografik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla katılımcıların “cinsiyet, yaş, eğitim ve
meslek”lerini öğrenmeye yönelik bir dizi soru yöneltilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri Tablo 3’de
düzenlenmiştir.
Tablo 3. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri

Cinsiyet
Yaş

Erkek
Kadın
18-24
25-34
35-44
90

Sayı

%

561
539
280
250
275

51,0
49,0
25,5
22,7
25,0

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia

Eğitim

Meslek

45-54
55 ve üstü
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Devlet Memuru
Çiftçi
İşçi
Öğrenci
Ev Hanımı
İşsiz
Özel Sektör Çalışanı
Emekli
Tüccar/İş adamı
Serbest Meslek Sahibi

Toplam

211
84
156
132
426
359
27
195
25
136
98
201
71
199
58
30
87
1100

19,2
7,6
14,2
12,0
38,7
32,6
2,5
17,7
2,3
12,4
8,9
18,3
6,5
18,1
5,3
2,7
7,9
100,0

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

5. Katılımcıların Suriyeli Göçmen Algısı: Düşünce ve Tutumları
Katılımcıların Konya’da yaşayan Suriyeli göçmenlere yönelik uygulanan kamu politikaları hakkında ne düşündüklerini
öğrenebilmek için bir dizi soru yöneltilmiştir.
Tablo 4. Suriyelilerin Kendi Ülkelerine Geri Dönüp-Dönmeyecekleri
Cevaplar
Evet
Hayır
Bilmiyorum

Sayı
110
913
77

%
10
83
7

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
Katılımcılara ilk olarak “Suriye’deki savaş bittiğinde Suriyeli göçmenlerin kendi ülkelerine geri döneceklerine inanıyor musunuz?” şeklinde bir
soru yöneltilmiştir. Katılımcıların oldukça büyük bir bölümü (%83) Suriyelilerin kendi ülkesine geri dönmeyeceğini
düşünmektedir.
Tablo 5. Suriyelilerle Birlikte Yaşamaya Alışma Durumu
Cevaplar
Evet
Hayır
Fikrim yok

Sayı
264
671
165

%
24
61
15

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
Katılımcıların göçmenlerle birlikte yaşamaya alışıp alışmadıklarını öğrenebilmek için yöneltilen soruya %61’i alışamadığını
belirterek cevap vermiştir. Bu sonuç oldukça yüksek bir orandır. Bu bağlamda göçmenlerle ilgili toplumsal entegrasyon
konusunda hala problemlerin olduğu belirtilebilir.
Tablo 6. Suriyeli Çağrışımı
Cevaplar
Zulümden kaçan insanlar
Savaşmaktan kaçan insanlar
Asayiş ve güvenlik konusunda sorun oluşturuyorlar
Bize yük olanlar
Din kardeşlerimiz
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Sayı
682
638
396
242
231

%
28,4
26,6
16,5
10,1
9,6
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Misafirimiz

209

8,7

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. Not: (i) Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebilmiştir.
Suriyeli denildiğinde vatandaşların aklında neyin çağrıştığını öğrenebilmek amacıyla bir soru yöneltilmiştir. Katılımcılar Suriyeli
göçmenleri öncelikle “zulümden/savaştan kaçan mağdur insanlar” olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda Suriyelilerin olumlu olarak
tahayyül edildiği söylenebilir. Ancak Suriyeli göçmenlerin aynı zamanda; “savaşmaktan kaçan insanlar” olarak tanımlanması; “asayiş
ve güvenlik konusunda sorun oluşturuyorlar” ve “bize yük olanlar” olarak görülmesi Suriyeli göçmenler hakkında ciddi anlamda olumsuz
bir düşüncenin varlığını da göstermektedir. Bu bağlamda Suriyeli sığınmacıların halk nezdinde endişeye neden olduğu ifade
edilebilir. Suriyelileri az da olsa “din kardeşi ve misafir” olarak gören bir kesim de bulunmaktadır.
Tablo 7. Suriyeli Göç Sorununun Çözümü
Cevaplar
Mevcut politikalar sorunu çözmüyor, revize edilmeli
Mevcut politikalar aynen devam ettirilmeli
Açık kapı politikasından derhal vazgeçilmeli, kapılar kapatılmalı
Bence ortada bir sorun yok
Fikrim yok

Sayı
803
22
176

%
73,0
2,0
16,0

33
66

3,0
6,0

Katılım Düzeyi

F

%

F

%

F

%

F

%

-

-

154

14

165

15

418

38

363

33

3,90

1,02

78,0

44

4

99

9

198

18

407

37

352

32

3,84

1,09

76,8

132

12

220

20

484

44

264

24

3,80

0,94

76,0

Kararsızım

Kesinlikle
Katılıyorum

%

Katılıyorum

Std Sapma

Suriyelilerin
ülkemizden
gitmeleri
gerektiğini düşünüyorum
Suriyeliler geldiğinden beri dilencilik her
geçen gün artıyor
Suriyeliler
ülkemizde
adli
suçlara
karışmaktadırlar
Suriyeliler geldiğinden beri ev kiraları arttı
Türkiye’nin uyguladığı Açık Kapı Politikası
baştan beri hatalıydı.
Devlet Suriyelilere sağlık, gıda vb. konularda
bizden fazla imkân tanıyor
Kendi vatandaşlarımız açken yardımlar
Suriyelilere gidiyor
Ülkemizin en önemli sorunlarından biri
Suriyeliler sorunudur
Suriyeliler geldi huzurumuz kaçtı
Suriyelilerin kendi anadillerini konuşmaları
beni rahatsız etmektedir
Suriyeliler mülk edinebilirler

Katılmıyorum

F

Kesinlikle
Katılmıyorum

Ortalama

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
Suriyeli göçmenlere ilişkin izlenen politikalar konusunda katılımcıların büyük bir bölümü (%73) mevcut politikaların sorunu
çözmediğini, radikal bir şekilde bu politikaların revize edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Elde edilen bulguları vatandaşların
göçmenler konusunda izlenen kamu politikalarında birtakım değişikliklerin yapılmasını talep ettikleri yönünde değerlendirmek
mümkündür.
Tablo 8. Katılımcıların Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum ve Algıları

44

4

77

7

275

25

363

33

341

31

3,80

1,08

76,0

22

2

121

11

396

36

286

26

275

25

3,61

1,04

72,2

55

5

231

21

176

16

396

36

242

22

3,49

1,19

69,8

77

7

176

16

341

31

286

26

220

20

3,36

1,17

67,2

77

7

275

25

154

14

462

42

132

12

3,27

1,17

65,4

66

6

297

27

275

25

308

28

154

14

3,17

1,15

63,4

187

17

308

28

187

17

264

24

154

14

2,90

1,32

58,0

253

23

308

28

264

24

198

18

77

7

2,58

1,22

51,6

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
Tablo 8. incelendiğinde katılımcıların en fazla katıldıkları önermenin %78 oranında “Suriyelilerin ülkemizden gitmeleri gerektiğini
düşünüyorum” önermesidir. 2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaş ve kargaşa ortamı neticesinde ilk göç hareketleri başladığında


Hazırlanan likert ölçeği için, 100 üzerinden katılım düzeyleri hesaplanmıştır. Negatif yargılar için elde edilen düzeyler, pozitif yargılarda
hesaplanan düzeyler ile karşılaştırma yapılabilmesi için 100’den çıkartılmış ve ifadeler pozitif yargıya çevrilmiştir.
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Türkiye’ye gelen Suriyelilerin kısa süre içerisinde ülkelerine dönecekleri öngörülmekteydi. Ancak geçen süre içerisinde savaşın
bitmesi yerine şiddetini daha da artırması daha yoğun Suriyeli sığınmacının ülkemize göç etmesine neden olmuştur. Bu
doğrultuda 2019 yılı itibariyle 3,6 milyon Suriyeli Türkiye topraklarında yaşamakta ve ayrıca ülkemize bulunan sığınmacıların
kendilerine ait bir yaşam kurdukları bilinmektedir. Bu bağlamda yakın gelecekte savaş ortamı son erse de Suriyelilerin kendi
ülkelerine dönmeleri pek de söz konusu olmayabilecektir. Ancak elde edilen sonuç da göstermektedir ki vatandaşların oldukça
büyük bir bölümü Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmelerini istemektedir.
Katılımcıların %76,8’i “Suriyeliler geldiğinden beri dilencilik her geçen gün artıyor” önermesine ve %76 “Suriyeliler ülkemizde adli suçlara
karışmaktadırlar” şeklindeki önermeye katılmaktadırlar. Bu iki önermede katılımcıların en fazla katıldıkları önermelerdir. İlk üç
sıradaki önermenin olumsuz olması ve katılımcıların oldukça fazla bir şekilde önermelere katılmaları Türkiye’nin Suriyeli
sığınmacılar konusunda yürüttüğü politikalar açısından oldukça düşündürücüdür.
Bunların dışında katılımcıların oldukça büyük bir bölümü Suriyeliler geldiğinden beri ev kiralarının arttığını; katılımcıların
%72,2’si Türkiye’nin uyguladığı Açık Kapı Politikasının baştan beri hatalı olduğunu düşünmektedirler.
Katılımcıların en az destek gösterdikleri önermeler ise (%51,6) “Suriyelilerin mülk edinebilecekleri önermesidir.
Diğer önermeler de incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Suriyeli sığınmacılar hususunda olumsuz yargılara
sahip oldukları rahatlıkla ifade edilebilir.
6. Sonuç
Bugün topraklarımızda 3,6 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacı barınmaktadır. Bu kadar yoğun göçmen nüfusunun ülkemizde
yaşamaya devam etmesi ve kısa vadede ülkelerine dönüş yapmayacaklarının anlaşılması üzerine çeşitli kamu politikalarının
oluşturulması söz konusu olmuştur. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar ülke geneline yayılmış şekilde yaşamlarına devam
etmektedirler. Bu husus Suriyeliler ile zorunlu da olsa yerel halkın iletişimini zorunlu kılmaktadır. Uzun süredir Türkiye’de ikamet
eden ve her yerde görece karşılaşılan Suriyeli sığınmacılar ile ortak yaşam içinde iletişim mümkün hale gelmiştir. Ancak bu
iletişim sadece olumlu anlamda yani “uyum” şeklinde değil aynı zamanda olumsuz anlamda “gerginlik” şeklinde de güçlendiği
ifade edilebilir (benzer sonuçlar için TÜRKSAM, 2018)
Anket çalışmasından elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; göç dalgasının başlamasını takiben Suriyelilerin
ülkemize giriş yapmaları ile başlangıçta “misafir” olarak görülen ve geçici koruma statüsü verilen Suriyeli göçmenlere bakış
açısının ve misafir algısının değiştiği görülmektedir. Artık Türk halkı nezdinde Suriyeliler olumsuz kanaatleri çağrıştırmaya
başlamıştır. Bu nedenle toplumsal entegrasyonun sağlanabilmesi açısından vatandaşların kaygı ve endişelerinin dikkate alındığı
göç politikaların acilen hazırlanarak, yürürlüğe konulması büyük önem arz etmektedir.
Vatandaşların Suriyeli sığınmacıları nasıl algıladıklarını tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen
bulgular değerlendirildiğinde sonuçların olumsuz olduğu yani vatandaşların Suriyeli Sığınmacılara yönelik bakış açılarının
olumsuz olduğu rahatlıkla ifade edilebilir.
Kaynakça
Akkayan, T. (1979). Göç ve Değişme, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
Erdoğan; M. M. & Karapınar, Y. D. & Aydınlı, D. (2013). Türkiye’nin Göç Politikası. Yıldız, M. & Sobacı, M. Z. (Ed.), Kamu
Politikası: Kuram ve Uygulama içinde, Ankara: Adres.
Eren, V. & Aydın, A. (2016). Türkiye’deki Kentleşme Sürecinde Yeni Bir Durum: Suriyeli Kentliler. Çukurova Araştırmaları
Dergisi, 2(1), 31-38.
Güneş, F. vd. (2013). Aile Sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Güney, Ü. & Konak, N. (2016). Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı.
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 4(2), 113-133.
İnce, C. (2018). Uluslararası Göç Bağlamında Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Yoğunlaşması. Gaziantep: İksad.
Kamu Denetçiliği Kurumu (2018). Türkiye’deki Suriyeliler Özel Rapor, Ankara.
Koyuncu, A. (2015). Yerel Halkın “Açık Kapı” Politikası ve Suriyelilere İlişkin Kanaatleri, Disiplinlerarası Göç ve Göç
Politikaları Sempozyumu, Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
Köksal, Ç. & Köksal, T. & Köksal, M. (2017). Suriyelilere Yönelik Bakış Açısı Ölçeği Geliştirme Çalışması. Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 10(51), 538-550.
Kutlu, Ö. & Örselli, E. & Kahraman, S. (2017, Eylül). Türkiye’de Sığınmacı Kamplarının Yöneti(şi)mi, Sözel bildiri, Kamu
Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 11), Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü,
Elazığ, 490-508.
Küçükyağcı, N. (2017, Eylül), Göç ve Göçlerin Türk Kamu Örgütlenmesine Etkisi, Sözel bildiri, Kamu Yönetimi Sempozyumu
(KAYSEM 11), Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü, Elazığ, 471-489.

93

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia
Örselli, E. & Babahanoğlu, V. & Bilici, Z. (2018, Kasım). Vatandaşların Türkiye’nin Göç Politikaları Algısı: Konya Örneği, Sözel
bildiri, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, 1351-1359.
Örselli, E. & Babahanoğlu, V. (2016). Türkiye'nin Göç Yönetimi ve Göç Politikalarının Gelişimi: Bir Kamu Politikası Analizi.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2063–2072.
Örselli, E. ve Bilici, Z. (2018a, Haziran). Suriyeli Sığınmacı Sorununun Yöneti(şi)minde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Rolü,
Sözel bildiri, 4. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, İtalya, Venedik, 182-193.
Örselli, E. & Bilici, Z. (2018b). Vatandaş Gözünden Suriyeli Sığınmacılar Özelinde Türkiye’nin Göç Politikaları: Konya Örneği,
Sözel bildiri, International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, 275-283.
SASAM, Suriyeli Mültecilere Vatandaşlık Verilmeli Mi?. http://sahipkiran.org/2016/07/05/suriyelimulteciler-anketi/
adresinden 15 Eylül 2018 tarihinde elde edildi.
Taştan, C. & İrdem, İ. & Özkaya, Ö. (2018). Politika ve Uygulama Boyutlarıyla Göç ve Uyum. Ankara: Polis Akademisi
Başkanlığı (Göçmer).
Taylan, H. H. & Ok, B. (2018). Konya’daki Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları
Sorunlar, Sözel bildiri, Göç Mültecilik ve İnsanlık Sempozyumu, Kocaeli.
Tümeğ, D. (2018). Türk Halkının Suriyeli Sığınmacı/Mülteci Algısı Mevcut Durum, Saha Çalışması ve Politika Önerileri.
Ankara: TÜRKSAM.
Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük.
Uluslararası Göç Örgütü (2013). Göç Terimleri Sözlüğü.
Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı.

94

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia

DEVLETE DUYULAN GÜVEN AZALDI MI?
Erhan Örselli1 - Zekeriya Bilici 2 - Erdal Bayrakcı 3
Özet
Güven, insanoğlunun yaşamında ve her türlü birlikteliğin sürdürülmesinde en önemli faktördür. Bu nedenle bireylerin toplumsal
yaşamlarının devamını sağlayabilmeleri ne devlete ve kurumlara ne de başkalarına güvenmeden mümkün görünmemektedir. Son
zamanlarda yapılan birçok çalışmanın sonucu dünya genelinde bireylerin devlete, kamu yönetimlerine ve hükümetlere duyduğu
güven düzeyinde bir azalmanın olduğunu göstermektedir. Benzer çalışmalar dünyadaki güven azalmasına paralel Türkiye’de de
bireylerin başkalarına, devlete ve kamu kurumlarına güvenlerinin azaldığını göstermektedir. Devlet ile vatandaş arasında sağlıklı
bir ilişkinin kurulabilmesi için güven en temel unsurlardan birisidir. Devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete ne kadar güven
duyduğu veya güven duyması için gerekli faktörlerin neler olduğunun bilinmesi devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin daha
sağlıklı bir zeminde yürümesini sağlayacaktır. Çalışmanın konusu vatandaşların devlete ve kurumlarına ne kadar güven duyduğu
ve bu güvenin ne gibi faktörlerden etkilendiğinin analiz edilmesidir. Bu doğrultuda çalışmada Türkiye’de vatandaşların kamu
kurumlarına ne ölçüde güvendikleri sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmanın verileri Necmettin Erbakan Üniversitesi, Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 171721001 nolu projeden elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Güven, Devlet, Türkiye.
Jel Kodları

: H83.
HAS THE TRUST IN THE STATE DECREASED?

Abstract
Trust is the most important factor in the life of mankind and the maintenance of all kinds of unity. Therefore, it does not seem
possible for individuals to maintain their social lives without trusting either the government or the institutions or others. The
results of many recent studies show that there is a decrease in the level of confidence of individuals in the state, public
administrations and governments worldwide. Similar studies show that in parallel with the decline in confidence in the world,
individuals in Turkey have decreased their trust in others, the state and public institutions. Trust is one of the most fundamental
elements for establishing a healthy relationship between the state and the citizen. Knowing the state's confidence in the citizen,
the citizen in the state or what the factors are necessary for his / her trust will enable the relationship between the state and the
citizen to walk on a healthier ground. The subject of the study is to analyze how much confidence the citizens have in the state
and institutions and what factors affect this trust. In this respect, the study seeks to answer the question of how much citizens
trust public institutions in Turkey. The data of the study were obtained from the project numbered 171721001 supported by
Scientific Research Projects Coordination Unit of Necmettin Erbakan University.
Key Words
: Trust, State, Turkey.
Jel Classification
: H83.
1. Giriş
Güven, toplumun tutkalı, toplumsal iş birliğini artırıcı, devletler, kurumlar ve bireyler için hayati bir unsur olmanın yanında;
modern yaşamı düzene koyan, insanoğlunun günlük yaşam gerilimini yöneten bir olgudur. Son yıllarda birçok ülkede, devlete
duyulan güven gözle görülür biçimde azalmakta ve vatandaşla devlet arasında oluşan bu güven açığı, devletin ve kurumlarının
meşruiyetini olumsuz yönde etkilemektedir.
Özellikle 1960’lardan beri dünya genelinde vatandaşların devlete ve dolayısıyla da kamu kurumlarına duydukları güvende bir
azalma eğilimi olduğu gözlemlenmektedir. Nitekim Türkiye’de de kamu kurumlarına duyulan güvenin inişli-çıkışlı bir seyir
izlediği, yapılan çalışmalar tarafından ortaya konulmuştur. Literatürde devlete ve kurumlara güven düzeyinde söz konusu olan
artış ya da azalışın bir dizi farklı faktörün etki düzeyine bağlı olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu faktörler arasında öncelikle kamu
yönetiminin idari kapasitesi, kurumların hizmet kalitesi ve performansı, hizmete ulaşım ve hizmetten memnuniyet, kurumlarda
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yolsuzluk algısının derecesi, devletten memnuniyet, kişisel deneyim ve tecrübeler, beklentiler vb. faktörlerin etkin rol oynadığı
belirtilmektedir.
Çalışmanın konusu vatandaşların devlete ve kurumlarına ne kadar güven duyduğu ve bu güvenin ne gibi faktörlerden
etkilendiğinin analiz edilmesidir. Bu doğrultuda çalışmada Türkiye’de vatandaşların kamu kurumlarına ne ölçüde güvendikleri
sorusuna cevap aranmaktadır.
2. Güven Olgusu
Sosyal bilimciler tarafından güvenin sosyal yaşamdaki önemine sıkça vurgu yapılmış olsa da güven kavramının ne anlama geldiği
veya nasıl tanımlanması gerektiği konusunda henüz ortak bir görüş birliğine ulaşılmış değildir (ayrıntılı bilgi için bakınız Kramer,
1999, s. 571; Kim, 2005, s. 614-615; Cox vd, 2006, s. 1123-1125; Becerra ve Huemer, 2000; Küskü, 1999, s. 136).
Güvenin tanımlanması konusundaki muğlaklıklar; güven ile ilgili çok farklı yaklaşımların olması; güven konusunu inceleyen her
disiplinin konuya kendi perspektifinden bakması (Frankema ve Costa, 2005, s. 260-261; Matzler ve Renzl, 2006, s. 1261-1265;
Demircan ve Ceylan, 2003, s. 139-142) ve güven konusunun farklı toplumlar içerisinde toplumun örf, adet, gelenek, değer, din,
ideoloji gibi ahlaki, sosyal ve kültürel unsurlarına göre anlam kazanması nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Mortaş, 2005, s. 2; Şahin,
Örselli ve Taşpınar, 2016, s. 73).
Ancak güvenin literatürde “risk, olasılık, beklentiler, motivasyon, iş birliği, dayanışma, karşılıklı yükümlülük, birlikte çalışma ve belirsizlik”
gibi kavramlarla ilişkilendirildiği görülmektedir (Köylü, 2006, s. 4; Can, 2015, s. 26-27; Şahin, 2014, s. 263-265).
Büyük Türkçe Sözlükte güven, “korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat” şeklinde tanımlanmaktadır
(TDK, 2019). Güven, bir tarafın başka tarafın gelecekteki bir davranışı hakkında sahip olduğu subjektif beklenti olarak
tanımlanabildiği (Weierzbicki, 2010, s. 36) gibi, ne olduğu konusunda genel ve birleştirici eğilim ise; güveni “psişik-nicelik bir
tutum, eğilim, ya da inanç” olarak tanımlamak (Maloy, 2009, s. 493) yönündedir.
Rousseau vd.’ne (1998) göre güven, bir başkasının niyetleri veya davranışları hakkındaki olumlu beklentilere dayanan
savunmasızlığı, kabul etmek niyetini içeren psikolojik bir durumdur (Rousseau vd, 1998, s. 393 ve devamı). Luhman ise güveni,
sosyal karmaşıklığı azaltmak için bir yol olarak tanımlamaktadır (Mühl, 2014, s. 7). Güven diğer insanların davranışlarına bağlı
olarak oluşturulan gelecek hakkında bir tahmindir. Bütün insanlar bazen diğer insanlar hakkında bu tür tahminlerde bulunurlar,
fakat bazı insanlar bunu daha sık yaparken bazıları da diğer insanlara temkinli yaklaşırlar (Sztompka, 1999, s. 69).
Güven kavramı konusunda Uslaner tarafından geliştirilen güven tipolojisine göre üç farklı türde güven bulunmaktadır. Bunlar:
“Stratejik/kısmi güven”; “ahlaki/genelleştirilmiş güven” ve “kurumlara duyulan güven” (Uslaner, 2004, s. 2-6).
Bunlardan birincisi “stratejik/kısmi” güvendir. Eğer, “A”, “B”nin sözünü tutacağına ve B’de A’nın sözünü tutacağına inanıyorsa,
iş birliğine gitmeye karar verirler ve durum her ikisi içinde daha iyi olur. Bu durumda A ve B’nin tercihleri stratejik tercihlerinin
bir sonucudur ve her ikisi birbirini tanıyorsa geçerlidir. İlk defa karşılaşan iki kişinin birbirlerine güvenmeleri için stratejik bir
sebep bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında güven kavramı bireyleri işbirliğine motive edecek bir değişken olarak denkleme
dahil olmaktadır. İkinci tür güven ise; bireylerin diğer bireylerin davranışları hakkındaki beklentilerine dayanmaktadır. Uslaner’e
göre ahlaki/genelleştirilmiş güven bireylerin nasıl davranmaları gerektiğini belirtmektedir. Ahlaki/genelleştirilmiş güven daha
iyimser bir dünya görüşüne dayanır ve bireylerin yaşadıkları deneyimlerden etkilenmez. Güvenin üçüncü boyutu ise bireylerin
kurumlara duyduğu güvendir. Kurumlara duyulan güven, stratejik güvene benzemektedir ve kurumlara duyulan güven
hükümetlerin ekonomide, savaşta ve barışta toplumda kanun ve düzeni tesis etmekte ne kadar başarılı olduğuna bağlıdır
(Uslaner, 2004, s. 2-6).
Bu güven tipolojisi literetürde Korczynski (2003, s. 66-69), Erdem (2003, s. 165-168), Sargut (2003, s. 98-100), Esmer (1999, s.
22-26), Başak ve Öztaş (2010, s. 36), Uğuz (2010, s. 177 vd.), Gökçe (2012, s. 973 vd.; 2013, s. 575 vd.) Örselli, (2016) gibi
yazarlar tarafından benimsenerek kullanılmaktadır. Çalışmada da devlete ve kurumlara duyulan güven ölçülmeye çalışıldığından
bu sınıflandırmadaki üçüncü güven türü “kurumlara duyulan güven” ele alınıp incelenerek analiz edilecektir.
Ayrıca literatürde “kurumlara güven” yerine “siyasal güven” kavramı da sıkça kullanılmaktadır (Akgün, 2001, s. 1). Newton,
siyasal kurumlara ve aktörlerine duyulan güveni “siyasal güven” olarak nitelendirmektedir (Newton, 2001, s. 201). Siyasal güven
konusunda ilk çalışmaları yapan Almond ve Verba güveni, “bir bütün olarak sisteme yönelik genelleşmiş tutumlar”, Easton ise,
“siyasal otoritelere ya da rejime yönelik yaygın destek” olarak nitelendirmektedir (Gökçe, 2010, s. 168-169). Newton’un
demokratik ve istikrarlı bir siyasal sistemin gereği olarak betimlediği siyasal güven, bazı dış ve objektif koşulların bir sonucudur
ve bireylerin dünya görüşlerinden çok siyasal çevresi ile sürekli etkileşimlerine bağlıdır. Bu açıdan vatandaşların siyasal güven
skorlarının düşük olması, “bir şeylerin yanlış gittiğinin en önemli göstergesidir” (Newton, 2001, s. 205).
3. Devlete ve Kurumlara Duyulan Güven
Kurumlara güven, yönetim ve organizasyon, hukuk, sosyoloji, siyaset ve kamu yönetimi alanındaki akademisyenler tarafından
tartışılan ve kamu yönetimi açısından güncelliğini koruyan konuların başında gelmektedir (Örselli, 2016, s. 43). Nitekim siyasal,
sosyal, ekonomik, yönetsel ve yargısal alanda görülen güven azalması ile ilgili rahatsızlıklar sık sık gündemdeki sıcaklığını
korumaktadır. Gazetelerde, televizyon kanallarında ya da bilimsel çalışmalarda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kurum ve
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kişilerce yapılan ve toplumlarda güven azalmasını gösteren kanıtlara her gün bir yenisi eklenmektedir (Şahin, 2014, s. 258).
Nitekim devletin vatandaşlara, vatandaşların da devletin fonksiyonlarını icra eden kamu kurumlarına yönelik güven düzeyleri ile
bunların olumsuz etkileri ve çözüm yöntemleri; neredeyse her yıl yürütülen saha çalışmaları ile bulunmaya ve değerlendirilmeye
çalışılmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, devlete ve
kurumlara vatandaşların duyduğu güven düzeyinde ciddi azalmanın olduğu görülmektedir.
Özellikle 1960’lardan beri dünya genelinde vatandaşların devlete ve dolayısıyla da kamu kurumlarına duydukları güvende bir
azalma eğimli olduğu açıkça gözlemlenmektedir (Blind, 2007; TÜSİAD, 2003, s. 17). Türkiye açısından da durum çok farklı
değildir. Vatandaşların devlete ve yönetim sürecine yönelik güveninin azaldığı birçok araştırma tarafından ortaya konulmaktadır
(Akgün, 2001, s. 4; Örselli, 2016, s. 63-157). Devlete ve kurumlara yönelik yaşanan güven bunalımının nedenleri, güven artırıcı
faktörler ile süreçler henüz net olarak ortaya konabilmiş değildir. Bu alanda yapılan çalışmalar kamu kurumalarına yönelik güveni,
doğrudan ya da dolaylı olarak pozitif ya da negatif anlamda etkileyen faktörlerin çok boyutlu ve farklı değerleri ihtiva ettiğini
göstermektedir (Şahin, 2014, s. 265-283).
Kurumlara duyulan güven soyut bir kavram olması nedeniyle ölçülmesi de zordur. Güven, siyasal-yönetsel sistemin meşruluğu,
kamu kurumları ve hizmetlerine yönelik spesifik tecrübeler ve bu iki faktör arasındaki dinamik etkileşimi gibi genel ve sistemik
pek çok faktörün etkileşimiyle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kamu kurumları hakkında kamuoyunun oldukça değişken ve
tutarlılıktan uzak oluşu yani bu husustaki bilişsel karmaşa (Christensen ve Lægreid, 2002, s. 7) da güvene ilişkin yapılan çalışmaları
zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda kurumlara duyulan güvenin tek boyutlu olacağını söyleyebilmek oldukça güçtür. Bireylerin
kurumlarla olan tecrübeleri, bu kurumlara duyulan gereksinimlerin yoğunluğu ve bunların uzun dönemli performanslarıyla
paralel olarak kurumlara duyulan güven değişecektir (Adaman ve Çarkoğlu, 2000, s. 15). Ancak alan araştırmaları ile güven
seviyesi, oluşturulan güven ölçekleri üzerinden ölçülebilmektedir (Möllering, 2006, s. 137).
Bu bağlamda Örselli (2016) tarafından Türkiye evreninde 2000 katılımcı ile gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları
değerlendirildiğinde benzer sonuçlara ulaşıldığı; Türkiye’de devlete ve kamu kurumlarına olan güven düzeyinin oldukça düşük
olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada katılımcıların Türkiye’de devlete ve kurumlarına duydukları güveni ölçebilmek için “Aşağıda
yazılı olan kurumlara ne kadar güvendiğinizi lütfen belirtir misiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir.
Tablo 1. Devlete ve Kurumlara Duyulan Güven Düzeyi
Kurumlar
Cumhurbaşkanı
Ordu-Silahlı Kuvvetler
Diyanet
Eğitim Kurumları
Üniversiteler
Emniyet Genel Müdürlüğü
Valilik/Kaymakamlık
Polisler
Karakollar
Belediye Başkanları
Hükümet
Sivil Toplum Örgütleri
TBMM
Vergi Daireleri
Gümrük
Hastaneler
Tapu Daireleri
ÖSYM
Televizyonlar
Gazeteler
Muhalefet Partisi (MHP)
Ana Muhalefet Partisi (CHP)
Muhalefet Partisi (HDP)

Ortalama
6,43
6,01
5,83
5,67
5,56
5,51
5,46
5,40
5,37
5,33
5,30
5,29
5,09
5,07
5,01
4,97
4,83
4,71
4,22
4,18
3,21
3,18
2,23

ss.
2,744
3,044
3,069
2,836
2,728
3,146
2,882
3,056
3,037
2,850
2,653
2,693
3,238
2,689
2,741
3,543
3,391
2,902
2,782
2,798
3,017
3,177
3,062

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.



Çalışma gerçekleştirildiğinde parlamenter sistem bulunduğundan Hükümet şeklinde bir seçenek
katılımcılara verilmiştir.
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Not: (i) Ölçekte 0 “güvenmiyorum” ve 10 “güveniyorum” anlamındadır.
Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, Türkiye’de en güvenilen kurum olarak Cumhurbaşkanlığı bulunmuştur.
Cumhurbaşkanlığını birbirine yakın ortalamalar ile sırasıyla ordu-silahlı kuvvetler, diyanet, eğitim kurumları, üniversiteler,
emniyet genel müdürlüğü, valilik/kaymakamlık, polisler, karakollar, belediye başkanları, hükümet, sivil toplum örgütleri, TBMM,
vergi daireleri, gümrük takip etmektedir. Verilen cevaplara göre katılımcılar hastaneler, tapu daireleri, ÖSYM, televizyonlar,
gazeteler ve muhalefet partilerine güvenmemektedir. Devlet ve kurumlarına güvenin yaratılabilmesi için öncelikli olarak devlete
vatandaşların güven duyması gerekmektedir (Örselli, 2016, s. 86-90).
Yönetsel güven; “siyasal sistemin vatandaşların taleplerine duyarlı olduğuna ve sürekli bir gözetim olmasa dahi sistemin doğru olanı yapacağına
ilişkin kanaatlerinin bir özeti” (Miller ve Listhaug, 1990’dan akt. Akgün, 2001, s. 4) olarak tanımlanmakta ve kamu yönetiminde
meşruluk, etkinlik ile kamu kurumlarının bütünleşmesinin önemli bir koşulu olarak ortaya çıkmaktadır. Demokratik yolla iktidara
gelen hükümetlerin başarısız olduğu kanısı vatandaşlar nezdinde yaygınlaşmaya ve kanıksanmaya başlaması ile bu tutum zamanla
demokrasinin bizzat kendisine olan inancı da zayıflatacak, böylece gelişmekte olan demokrasilerin kurumsallaşması sekteye
uğrayacaktır. Böyle durumlarda ortaya çıkan tehlike, halkın eski otoriter rejimlere dönmeyi istemesinden ziyade zaten meşruiyeti
zayıf olan demokratik rejimin liderlik tartışmaları, etnik çatışmalar, siyasal ve sivil hakların kullanım alanının daralmasıyla giderek
zayıflama ihtimalidir. Son olarak, seçimle iş başına gelen sivil iktidarların sosyo-ekonomik sorunları çözmede sürekli başarısızlık
göstermeleri ülkedeki tarafsız fakat zinde güçlerin (silahlı kuvvetler gibi) kamu çıkarını korumak adına politik alana müdahale
etmesini ya da informel yapıların (mafya, suç örgütleri gibi) güçlenmesini kolaylaştıracaktır (Uğuz, 2010).
4. Sonuç
Devlet ile vatandaş arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulabilmesi için güven en temel unsurlardan birisidir. Devletin vatandaşa,
vatandaşın da devlete ne kadar güven duyduğu veya güven duyması için gerekli faktörlerin neler olduğunun bilinmesi devlet ile
vatandaş arasındaki ilişkinin daha sağlıklı bir zeminde yürümesini sağlayacaktır. Bireyler, güven duydukları kurumlara karşı daha
olumlu yaklaşmakta ve bu kurumların performansını daha iyi bulmaları söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda, azalan güven,
devletin ve kurumların meşruiyet algısını olumsuz yönde etkilemektedir.
Vatandaşın gözünden devlete ve kurumlara bakmak, sistemin meşruiyetinin ortaya konulması açısından, bu meşruiyeti zedeleyen
veya sağlamlaştıran unsurların incelenmesi bağlamında ayrı bir önem taşımaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Türkiye’de
vatandaşların devlete ve kurumlara yönelik güven seviyelerinin azaldığını tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular da
güven azalmasını destekler niteliktedir.
Azalan güven, devletin ve kurumların meşruiyet algısını olumsuz yönde etkilemektedir. Modern devletler açısından ise
meşruiyetin sorgulanması sürdürülebilir bir durum değildir. Bu açıdan düşünüldüğünde güven azlığı arzu edilen bir durum
olmamakla birlikte, devlete ve kurumlara güven duyulmasını sağlamak kolay bir husus değildir.
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İNTERAKTİF SİNEMA EVRENİNDE KARAR AĞACI VE AKIŞ ŞEMASININ
UYGULANMASI: BLACK MIRROR BANDERSNATCH ÖRNEĞİ
Gencay TEPE1 - Musa OVALI2
Özet
Günümüz teknolojisiyle yapımı çok daha kolaylaşan interaktif filmlerin güncel ve popüler örneklerinden biri Netflix yapımı olan
Blackmirror: Bandersnatch filmidir. Filmde izleyicinin verdiği kararlara göre şekillenen bir senaryo ve farklı sonlar mevcuttur.
Tasarlanan bir bilgisayar oyununun en iyi tasarım puanını alması için hikayenin gidişatını belirleyen yol ayrımlarında izleyici
tarafından seçimler yapılmaktadır. En iyi ihtimal, filmde tasarlanan Bandersnatch oyununun eleştirmenler tarafından beş yıldız
alması ihtimalidir. Bu çalışmada verilen kararların sonuçlarının sarmallar oluşturması göz önüne alınarak bir akış şeması
oluşturulması amaçlanmıştır. Akış şemasının oluşturulmasının ardından bir Excel eklentisi olan SolutionTree 4.0 aracılığıyla
karar ağacı oluşturulmuştur. Karar ağacı, karar kurallarından faydalanarak fazla sayıda kayıt içeren bir veri kümesini alt
kümelerine ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem kullanılarak filmin final ihtimallerinin olasılık değerleri
hesaplanmıştır. Son olarak oyunun beş yıldız alması şeklindeki en iyi finalin gidiş yolu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Karar ağacı, Akış Şeması, Bandersnatch, Netflix, Blackmirror
Jel Kodları
: C80, D81, Y10.
APPLICATION OF DECISION TREE AND FLOWCHART IN INTERACTIVE CINEMA UNIVERSE:
BLACKMIRROR BANDERSNATCH CASE
Abstract
One of the current and popular examples of interactive films that are much easier to produce with today's technology is the
Netflix production Blackmirror: Bandersnatch. In this film, there is a scenario and different endings shaped according to the
decisions of the audience. In order for a designed computer game to get the best design score, the audience makes choices in
the crossroads that determine the course of the story. The best chance is that the game will get five stars by the critics. In this
study, it is aimed to create a flow chart considering the results of the decisions given form spirals. After creating the flowchart,
the decision tree was created via SolutionTree 4.0, an Excel add-in. A decision tree is a method used to divide a dataset
containing multiple records into subsets using decision rules. Using this method, the probability values of the final probabilities
of the film were calculated. Finally, the path of the best final is determined as the game receives five stars.
Key Words: Decision Tree, Flow Chart, Bandersnatch, Netflix, Blackmirror
Jel Codes: C80, D81, Y10.
1. Giriş
İlk interaktif sinema örneklerinden olan Kinoautomat, Çekoslovakya’da tasarlanarak Montreal’de 1967 yılında düzenlenen
Expo-67’de dünyaca ün kazandıktan sonra interaktif sinemanın öncüsü olmuştur (Hales, 2005). Bu bağlamda interaktif sinema
evreninin sundukları, interaktif roman türünden aşina olunan ‘Kendi maceranı kendin yarat’ ve ‘Tek bir başlangıç sayısız farklı
son’ etiketleriyle benzerlik göstermektedir. Kinoautomat filmi, Laserdisc veya benzeri bir teknolojinin icadından önce
üretilmiştir. Bu nedenle izleyicinin oturmuş olduğu koltuklarda bulunan kumandalar aracılığıyla, yeşil ve kırmızı renkteki iki tuş
yardımıyla filme yön vermeleri istenmiştir. Seyircilerin izlediği her sahnenin sonunda görevlendirilmiş bir kişi sahneye çıkarak
filmin ana karakteri Bay Novak’ın yapacaklarına dair iki seçenek sunmuş ve izleyicilerden bu seçeneklerden birini seçmeleri
istenmiştir. Seyirciler yapmış oldukları tercihleri tuşlara basarak belirlemiş ve verdikleri kararlar sonucunda filmin gidişatı
belirlenmiştir (Hassapopoulou, 2013).
Günümüz teknolojisi ve Netflix’in anlık veri akışı sağlamasının faydaları sayesinde interaktif sinema çok farklı bir konuma
gelerek, son dönemde en popüler örneklerinden biri olan Black Mirror: Bandersnatch (Slade, 2018) örneğiyle karşımıza
çıkmaktadır. Charlie Brooker tarafından senaryosu yazılan Black Mirror; cezalandırma, gözetim, kamusal bakış açısı, devletin
gücünün kapsamı gibi konuları işleyen ve distopik bir bakış açısıyla tüketiciye sunulan bir dizi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bandersnatch ise Black Mirror’ın içerisinde bir bölüm olarak sunulmuş bir interaktif filmdir. Film izleyicilere Şekil-1’de
gösterildiği üzere seçenekler sunarak, bu seçeneklerin senaryoyu ve buna bağlı olarak filmin final sahnesini kendilerinin
belirleyebileceği bir ortam sağlamaktadır (Elnahla, 2019).
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Şekil 1. Bandersnatch Seçim Ekranı

Fotoğraf: Netflix.
2. Araştırmanın Yöntemi
Karar ağaçları sınıflandırma analizlerinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olmakla birlikte, karar ağacına işlenen veriler analiz
edilerek bir takım kurallar oluşturmaktadır. Bu kurallara göre ağaç veri yapısı şeklinde şeklinde inşa edilen şema, veri analizlerinde
insanların sezgisel olarak algılaması nedeniyle sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır (Güldal, 2018)
.
Bu çalışmada verilen kararların sonuçlarının sarmallar oluşturması göz önüne alınarak bir akış şeması oluşturulması
amaçlanmıştır. Akış şemasının oluşturulmasının ardından bir Excel eklentisi olan SolutionTree 4.0 aracılığıyla karar ağacı
oluşturulmuştur. Veriler elde edilirken her bir izleyicinin kendi seçimlerini ve bu seçimlerin sonuçlarını paylaştığı Reddit
forumundaki paylaşımlardan yararlanılmıştır. Yararlanılan kaynaklar (Reddit, 2019), (Reddit, 2019a) ve (Reddit, 2019b)’dir. İlgili
kaynaklar birleştirilerek tüm kararlar tek bir akış şemasına çevrilmiş ve SolutionTree 4.0 programı, karar ağacını yatay olarak
çizdiği ve bunun yazım ile gösteriminin erişilebilirliği zorlaştırması sebebiyle, karar ağacı analiz sonuçlarıyla birlikte dikey biçimde
manuel olarak tekrar çizilmiştir.
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Şekil 2. Bandersnatch Karar Ağacı Final İhtimallerinin Hesaplanması
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Karar ağacı yöntemi kullanılarak filmin final ihtimallerinin olasılık değerleri hesaplanmıştır. Oluşturulan akış şeması, tüketicinin
seçebileceği ihtimaller ve olası final ihtimallerinin olasılık değerleri, Şekil 2’de gösterilmiştir. İzleyicinin karşısına her seferinde
iki adet karar çıkmaktadır. Bu kararların rastgele verildiği varsayımıyla yapılan karar ağacı analizine göre, izleyicinin
karşılaşabileceği finaller ve olasılıkları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 4. Bandersnatch Final Olasılıkları
Final Senaryosu
Bandersnatch 0/5 Yıldız Alarak Yayınlanır
Bilgisayara Çay Dökülür ve Film Baştan Başlar
Stefan Ölür, Bandersnatch Değerlendirmeye Girmez
Bilgisayar Parçalanır ve Film Baştan Başlar
Bandersnatch 2.5/5 Yıldız Alarak Yayınlanır
Film Dalga Geçerek Bunu Neden Yaptığını Sorgular
Bandersnatch 5/5 Yıldız Alarak Yayınlanır
Stefan Ölür
Tuckersoft Başarısız Olur, Bandersnatch Yayınlanmaz
Hapis Cezası Alınır, Bandersnatch Yayınlanmaz

Olasılık
%59,37
%25
%6,25
%4,68
%1,47
%0,73
%0,36
%0,29
%0,18
%0,18

Şekil 3’de yer alan optimal yol analizi en iyi final ihtimalinin eleştirmenlerden 5 yıldız alınarak filmin bittiği sonuç olduğunu
göstermektedir. Bu sonuca ulaşmak için verilmesi gereken kararlar ise yine Şekil 3’de yeşil renk ile açık bir şekilde
gösterilmektedir.
3. Sonuç
Bu çalışmada verilen kararların sonuçlarının sarmallar oluşturması göz önüne alınarak bir akış şeması oluşturulması
amaçlanmıştır. Akış şemasının oluşturulmasının ardından bir Excel eklentisi olan SolutionTree 4.0 aracılığıyla karar ağacı
oluşturulmuştur. Karar ağacı, karar kurallarından faydalanarak fazla sayıda kayıt içeren bir veri kümesini alt kümelerine ayırmak
için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem kullanılarak filmin final ihtimallerinin olasılık değerleri hesaplanmıştır. Son olarak
oyunun beş yıldız alması şeklindeki en iyi finalin gidiş yolu belirlenmiştir.
Çalışmada başarı kriteri olarak, Bandersnatch oyununun yayınlandıktan sonra eleştirmenler tarafından alacağı puan tercih
edilmiştir. Bu bakımdan sosyal unsurlar göz ardı edilerek, oyunun yayınlanmadığı (ölmek vb.) filmin diğer final alternatifleri ‘0’
başarı değeri ile puanlanmıştır.
Karar ağacındaki optimal yol hesaplanarak bu karar süreçleri akış şemasıyla görselleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan veri setinin,
indirilemez veya saklanamaz yapıda olması, bununla birlikte Netflix’in her an ilgili karar akışını değiştirebilir yapıda bir platforma
sahip olması, çalışmanın kısıtlılığını oluşturmaktadır. Netflix’ten elde edilebilecek verilerle, ilgili konuda pazarlama, psikoloji veya
veri madenciliği gibi alanlarda da çeşitli çalışmalar yapılması önerilebilir. Son olarak; interaktif kitaplar, interaktif dizi/filmler ve
interaktif oyunlarla ilgili çalışılacak karar süreci analizleri literatür boşluğunu oluşturmaktadır. İlgili konularda çeşitli analiz
çalışmaları yapılması önerilebilir.
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ULUSLARARASI TİCARETTE ÇEKİM MODELİ: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
İsmaİl METİN 1 - Gencay TEPE 2
Özet
1600’lü yıllarda ünlü fizikçi Isaac Newton’ın ortaya attığı yer çekimi yasasını temel alan Çekim Modeli uluslararası ticarette
özellikle son yıllarda önem kazanmış bir yöntemdir. Çekim Modeli, ticaret yapan ülkelerin milli gelirleri ile doğru orantılı,
aralarındaki coğrafi uzaklık ile ters orantılı olan bir modeldir. Bu çalışmada amaçlanan çekim modelini konu alan uluslararası
yayınların bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesidir. Bu amaçla Web of Science veri tabanında yer alan ve 1998-2018 yılları
arasında gerçekleştirilen çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiştir. Web of Science veri tabanında çekim modelini konu alan 148.128
uluslararası yayın analiz edilmiştir. İşbu analizin sonuçları incelendiğinde 1998 yılından itibaren çekim modelini konu alan yayın
sayısında artış gözlemlenmiş ve bununla beraber fizik biliminin konusu olan çekim modelinin, ekonomi-işletme alanında edindiği
yerin tespitine yönelik inceleme yapılması amaçlanmıştır. Web of Science veri tabanından alınan veriler işlenerek; R-Studio ve
Gephi 0.9.2 analiz programları yardımıyla, ortak-atıf ağları ve kavram-konu yönelimleri bağlamında bibliyometrik analiz
yöntemiyle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Uluslararası Ticaret, Çekim Modeli, Bibliometrik Analiz.
Jel Kodları
: F10, F20.
GRAVITY MODEL IN INTERNATIONAL TRADE: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS
Abstract
The gravity model, which is based on Newton’s gravity law which he put forward in 1600s, is a model which has gained more
importance in international Trade in recently years. It is a model which is directly proportional with the national incomes of the
trading countries and inversely proportional with geographical distance. What is aimed with this study is to investigate the
international publishings handling the subject of gravity model via the bibliometric analysis method. With this purpose, studies
present in the Web of Science data base which were realized between 1998-2019 were included in the study. 148.128 publishings
present in the Web of Science data base have been analyzed. When the results of the hereby analysis are examined, an increase
in the number of gravity model themed publishings has been observed since 1998 along with this it has been targeted to depict
the place of the gravity model in economics-management area which is in fact the subject of the science of physics. Data taken
from data base of Web of Science has been recorded and examined via the bibliometric analysis method with the help R-Studio
and Gephi 0.9.2 analysis programmes in terms of co-citation network and concept subject tendencies
Key words: International Trade, Gravity Model, Bibliometric Analysis.
Jel Codes: F10, F20
1. giriş
Uluslararası ticaretin sebeplerini açıklayan teoriler A. Smith’in “mutlak üstünlükler” ve D. Ricardo’nun “karşılaştırmalı üstünlükler”
teorileri ile başlamış, E. Heckscher ve B. Ohlin’in “faktör donatımı” teorisiyle (Tatlıcı ve Kızıltan, 2011, s.287) devam etmiş ve
ardından D.B. Keesing’in “nitelikli işgücü teoremi” M. I. Posner’in “teknoloji açığı teoremi”, R. Vernon’un “ürün dönemleri teoremi”, S.B.
Linder’in “tercihlerde benzerlik teoremi” ve ayrıca “ölçek ekonomileri teoremi”, “monopolcü rekabet teoremi”, “endüstri-içi ticaret teoremi”,
“taşıma giderleri ve dış ticaret” ve “çevre standartları ve dış ticaret” (Hepaktan, 2018, s.91-103) teorileri literatürdeki yerini almıştır.
Uluslararası ticareti açıklamada kullanılan bir diğer teori ise çekim modelidir. İlk olarak 1962 yılında Tinbergen ve 1963 yılında
Pöyhönen’in ortaya attığı, 1969 yılında Linnemann’ın düzenlediği ve 1979 yılında Anderson’un ve 1985 yılında Bergstrand’ın
geliştirdiği Çekim modeli aslında Newton’un Genel Çekim Kanunu’na dayanmakta olup; cisimlerin birbirlerini kütleleri ile doğru
orantılı fakat aralarındaki uzaklıkla ters orantılı olarak çektiğini ifade etmektedir (Karagöz ve Karagöz, 2009, s.129). Çekim
modeli uluslararası ticarete uyarlandığında, iki ülke arasındaki ticaret söz konusu ülkelerin ekonomik büyüklükleri (GSYH) ile
doğru orantılı olarak artmakta iken iki ülke arasındaki uzaklık ve benzeri faktörlerle ters orantılı olarak azalmaktadır (Ata, 2012,
s.276).
Bu çalışmada çekim modelini konu alan uluslararası makalelerin bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
sayede çekim modelinin fizik, astroloji, mühendislik ve sosyal bilimler gibi alanların hangisinde daha çok yer aldığı; bu alanda
hangi tarihlerde daha çok makale yayımlandığı; en üretken ülke, dergi ve yazarlar belirlenmeye çalışılmıştır.
1
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2. YÖNTEM
2.1. Veri Seti ve Analiz Yöntemi
Çalışmamızda Web of Science veri tabanında yer alan ve 1998-2018 yılları arasında ‘Çekim modeli’ ile ilgili gerçekleştirilen
çalışmalar incelenmiştir. Bu bağlamda Web of Science veri tabanında toplam 148.128 uluslararası yayın, Scopus veri tabanında
ise toplam 5.748 uluslararası yayın tespit edilmiş ve analiz edilmiştir.
2.2. Bibliyometrik Analiz
Bibliyometrik yöntemler, bilimsel alanların yapısal görüntülerini oluşturmak için yayınların veri tabanlarından bibliyografik
verileri kullanırlar. Bu sayede bilimsel literatürün değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında tarafsız bir bakış açısı edinilmesini
sağlarlar(Garfield, 1979). Bibliyometrik yöntemin iki temel kullanım şekli vardır. Bunlardan biri performans analizi, diğeri ise
bilimsel haritalamadır(Cobo vd., s.2011). Performans analizi, bireylerin ve kurumların araştırma ve yayınlanma performansını
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel haritalama metodu ise bilimsel alanın yapısını ve dinamiklerini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Yapı ve araştırma alanının gelişimi ile ilgili bu bilgiler, araştırmacı belirli bir araştırma türünü gözden geçirmek
ve dinamiklerini öğrenmek istediği zamanlarda oldukça faydalıdır. Bibliyometrik yöntemler literatürün öznel değerlendirmesine
nicel açıdan yaklaşarak, detaylı ve titiz bir inceleme içerir ve bir araştırma makalesinde teorik olarak türetilmiş kategorileri
kanıtlayabilmektedir (Zupic ve Cater, 2015).
2.3. Çekim Modeli, Web of Science Veri Tabanında Genel Bir İnceleme
Çalışmamızda Web of Science veri tabanında yer alan ve 1998-2018 yılları arasında ‘Çekim modeli’ ile ilgili gerçekleştirilen
çalışmalar incelenmiştir. Bu bağlamda toplam 148.128 uluslararası yayın analiz edilmiştir. Şekil-1’de görüldüğü üzere en çok
yayın yapılan alan 50.638 adet yayın ile fizik alanıdır. Çekim modelinin ortaya çıkışı itibariyle fizik biliminin konusu olması, bu
alanda yapılan çalışmaların sayısının daha fazla olmasını normal kılmaktadır. Astronomi ve astrofizik alanlarında çekim modeli
ile ilgili yayın sayısı 34.613’tür. Çalışmamızın konusunu oluşturan uluslararası ticaret ile ilgili yapılan yayınlar, işletme ve ekonomi
biliminin içerisinde yer alır. Bu çalışmaların sayısı ise 2.533’tür ve çekim modeliyle ilgili yapılmış çalışmaların araştırma alanlarına
göre dağılımında 17. Sırada yer almaktadır.
Şekil 1. 1998-2018 Yıllarında Yapılan Çalışmaların Alanlara Göre Dağılımı (WOS)

Şekil-2 de yer alan grafikte 1998-2018 yılları arasında yapılmış çalışmaların yıllara göre dağılımını göstermektedir. Çekim
modeli ile ilgili yapılmış çalışmaların yirmi yıllık bu süreçte istisnasız olarak her yıl, bir önceki yıla göre arttığını söyleyebiliriz.
1998 yılında 3.856 olan yayın sayısı, 2018 yılına gelindiğinde yılda 11.183’e ulaşmıştır. Verilerin göstermiş olduğu bu dağılımlar
çalışmamızın sınırlandırılarak devam etmesi konusunda bize yol göstermiştir.
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Yapılmış

Çalışmaların
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Göre

Dağılımı

(Wos)

2.4. Çekim Modeli, Scopus Veri Tabanında Genel Bir İnceleme
Scopus veri tabanında yapılan incelemelerde yayın başlığı, özeti ve anahtar kelimelerinde ‘çekim modeli’ içeren 1998-2018 yılları
arasında yayınlanmış çalışmalar analiz edilmiştir.
Şekil 3. 1998-2018 Yılları Arasında Yapılmış Çalışmaların Konu Dağılımı (Scopus)

Toplam 5.748 adet yayının bilimsel disiplinlere göre dağılımı Şekil-3’te yer almaktadır. Fizik ve astronomi alanında 1573, dünya
ve gezegen bilimleri alanında 1472, ekonomi ve finans alanında 1354, sosyal bilimlerde ise 1132 adet yayın yapılmıştır.
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3. SONUÇ
İlk başlarda yer çekimini ölçmek için ortaya atılsa da 1960’lı yıllardan sonra ülkelerin uluslararası ticaret potansiyelini belirlemek
amacıyla sıkça kullanılan bir yöntem olan çekim modeline göre ülkelerin milli gelirleri arttıkça birbirleri ile olan ticaretleri
artmakta ve ülkeler arasındaki mesafenin uzaklığı arttıkça ticaret hacmi azalmaktadır. Bu noktadan hareketle son 20 yılda çekim
modeli ile yapılan makaleler taranmış, en üretken ülkeler, dergiler ve yazarlar belirlenmiştir. Çalışmamızda Çekim Modeli’nin
Web of Science ve Scopus veri tabanlarındaki yeri incelenmiş olup, kuramsal ortaya çıkışının Fizik bilimi olması ve günümüzde
uluslararası ticaret alanında yer edinmesi sebebiyle modelin literatürde bundan sonra yapılacak çalışmalara yol göstermesi
amaçlanmıştır.
Uluslararası ticaret alanında 1998 yılında sadece 2 makale yayımlanırken 2018 yılına gelindiğinde 46 makale yayımlanmıştır. Bu
bağlamda uluslararası ticaret literatüründe çekim modeli yöntemine ilişkin ilginin arttığı söylenebilir. Yayımlanan makalelerin
sayısının artması bilim insanlarının birbirlerine yaptıkları atıf sayısını da artırmıştır. Araştırmanın bulgularından biri de ABD, Çin
Halk Cumhuriyeti ve Almanya’nın uluslararası ticarette çekim modeli ile ilgili en çok makale yayımlayan ülkeler olmasıdır. Çekim
modeli alanında en çok yayın yapan dergiler World Economy, Journal of International Economics ve Journal of International
Trade and Economic Development olmuştur.
Bu çalışma Çekim Modeli ile ilgili uluslararası ticaret alanındaki yayınların bibliyometrik analizi konusunda yapılan ilk
çalışmalardandır. Araştırmada sadece Scopus veri tabanında son 20 yıla ait verilerin incelenmesi çalışmanın kısıtlılığını
oluşturmaktadır. Bundan sonraki yayınlarda daha fazla yıl içerilmesi ve farklı programlarla bibliyometrik analiz yapılması
önerilmektedir.
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Ata, S. (2012). Türkiye’nin İhracat Potansiyeli: Çekim Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme, International Conference on Eurasian
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TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ S-400 KRİZİ VE ENDEKS GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ: BİST100 ÖRNEĞİ
Musa OVALI1 - Gencay TEPE2
Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 savunma sistemi krizinin BİST100 endeks getirisi üzerinde
herhangi bir anormal getiriye neden olup olmadığını tespit etmektir. ABD tarafından Türkiye’yi hedef alan açıklamaların
BİST100 endeksine etkisinin (-3;+3) olay penceresinde incelendiği çalışmada olay çalışması yöntemi kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda ABD tarafından gerçekleştirilen Türkiye’ye yönelik yaptırım duyurularının BİST100 endeks
getirisi üzerinde istatistiki olarak anlamlı negatif anormal getirilere yol açtığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: S-400 krizi, Olay Çalışması, BİST100.
Jel Kodları: G14, N2
S-400 CRISIS BETWEEN TURKEY-ABD AND ITS EFFECT ON INDEX RETURN: BIST100 CASE
Abstract
The aim of this study is to determine any abnormal returns on BIST100 index because of S-400 defense system crisis which
occur between Turkey and US. The effects of sanctions announced by U.S which targeting Turkey examined by event study
methodology within(-3;+3) event window. As a result of analyse the sanctions announced by U.S to Turkey has been found to
cause statistically significant abnormal returns.
Key Words: S-400 Crisis, Event study, BIST100
Jel Codes: G14, N2
1. Giriş
Türkiye jeopolitik konumu gereği sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına farklı ülkelerle birçok askeri ve siyasi
antlaşmalar gerçekleştirmiştir. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü(NATO) antlaşması bunlardan biridir. NATO üyeliği 18 Şubat
1952 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye, birliğin ortak savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli işlevlere sahiptir.
Bulunduğu coğrafyayla ilgili birçok riske maruz kalan Türkiye, Ortadoğu ülkelerinin büyük çoğunluğuna etki eden ‘‘Arap Baharı’’
sürecinin 2011 ortalarına doğru Suriye’yi de etki altına almasıyla, Suriye’yle birtakım sorunlar yaşamıştır. Şam yönetiminin kendi
halkına askeri müdahalede bulunması ve sivil katliamlara girişmesiyle gerilen Türkiye-Suriye ilişkileri Haziran 2012’de Türkiye’ye
ait askeri istihbarat uçağının Suriye hava savunma araçları tarafından düşürülmesiyle kopma noktasına gelmiştir (Kibaroğlu,
2017). Suriye yönetimi tarafından sivil halka askeri müdahalede bulunulması Türkiye’ye doğru büyük bir göç dalgasının
başlamasına ve Türkiye’nin iç karışıklığın çıktığı Suriye’de gerçekleşen bu olaylara müdahil olmasına neden olmuştur.
Gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alamayan Türkiye, Suriye’de rejim değişikliği gerçekleşene kadar iyi ilişkilerin kurulmasının
mümkün olmadığını belirtmiş, Esad yönetimine karşı birleşen muhaliflerle ilk resmi görüşmeyi yapan ülke olmuştur (Salık, 2011).
Türkiye, Suriye ile arasında meydana gelen sorunlar ve maruz kalabileceği jeopolitik risklerden ötürü savunma sanayine yatırım
yapmaya önem vermiştir. Hava savunma sistemleri konusunda ABD ve Çin ile her ne kadar teknoloji transferi girişiminde
bulunsa da sonuç alamayan Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almıştır. İlgili gelişme ABD tarafından NATO
üyesi bir ülkenin birlik dışından bir ülkeyle savunma sistemi anlaşmasının yapmasına şiddetle karşı çıkmış ve Türkiye’ye yönelik
yaptırım uygulayacağını belirten açıklamalarda bulunmuştur.
Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri(ABD) arasında meydana gelen S-400 hava savunma sistemi krizinin
Borsa İstanbul 100(BİST100) endeks getirisi üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmektir.
2. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada ABD tarafından Türkiye’yi hedef alan yaptırım açıklamalarının BİST 100 endeks getirisi üzerinde etkisinin olup
olmadığı olay çalışması yöntemiyle araştırılmıştır. İlgili etkinin (-3;+3) olay penceresinde araştırıldığı çalışmada kullanılan olay
tarihleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Çalışmaya Ait Olay Tarihleri ve Olaylar
Olay Tarihi
09.05.2019
22.05.2019
11.06.2019
12.07.2019
18.07.2019
25.07.2019

Olay
Kamuoyuna Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından S-400’lerin Türkiye’ye teslimatının
ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı açıklandı.
Türk pilotlarına verilen F-35 eğitiminin durdurulduğu, ABD tarafından Türkiye’nin S-400
anlaşmasından vazgeçmesi ve Patriot sistemlerinin satın alması için iki hafta süre verildiği duyurusu
yapıldı.
Türkiye’ye yaptırım çağrısı içeren S-400 karar tasarısı ABD temsilciler meclisinde kabul edildi.
S-400 birinci grup malzemelerinin Türkiye’ye sevkiyatı gerçekleşti.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından ‘Türkiye’ye karşı yaptırım arayışında değilim’ açıklaması
yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından S-400 birinci sevkiyatının tamamladığı ve ikinci S-400 bataryasına
ait sevkiyatında başlayacağı açıklaması yapıldı.

Çalışmada 02.05.2018-31.07.2019 tarihleri arasında günlük borsa kapanış verileri kullanılmıştır. MSCI EM ve BİST100 endeksine
ait günlük kapanış değerleri investing.com adresinden temin edilmiştir. Anormal getiri(AR) tespitinde www.eventstudytools.com
adresinden yararlanılmıştır. Anormal getirilerin anlamlılıkları t-testi yöntemiyle sınanmıştır. Anormal getirilerin hesaplanmasında
piyasa getirisi olarak Klimaviciene (2011) çalışmasında kullandığı gibi Morgan Stanley Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi(MSCI
EM Index) kullanılmıştır. ABD ile Türkiye arasında S-400 meselesiyle ilgili açıklamalar www.dailynews.com,
www.bloomberg.com, www.trtworld.com ve www.bbc.com adreslerinden elde edilmiştir.
3. Sonuç
Küreselleşme sonucu ülkeler giderek birbirine bağımlı hale gelmektedir (Metin & Akcan, 2017:258). Küreselleşmeyle birlikte
ülkeler arasında meydana gelen siyasi krizler, ülkelerin maruz kaldığı risklerde artışa neden olan ve sermayeye yön veren bir etken
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye ile ABD arasında S-400 anlaşmasından dolayı başlayan gerginliğin sermaye piyasaları
üzerine etkisinin incelenmesi bu açıdan önemlidir. Hava savunma sanayisinde adım atmak isteyen ancak gerekli girişimleri
sonuçsuz kalan Türkiye’nin Rusya’ya yönelmesi ABD tarafından çok şiddetli tepki gösterilmesine neden olmuştur.
Çalışmada Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilen açıklamaların BİST100 endeks getirisi üzerine etkisi olay çalışması yöntemi
ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda olayla aynı yönlü negatif anormal getiriler tespit edilmiş ve ilgili piyasada yaptırım
açıklamalarının anormal getirilere neden olduğu dolayısıyla piyasada bir bilgi değeri yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bundan sonraki çalışmalarda S-400 krizinin etkisini daha spesifik ele almak adına savunma ve silah sanayisinde faaliyet gösteren
firmaları kapsayan bir inceleme gerçekleştirilmesi önerilebilir.
Kaynakça
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Kibaroğlu, M. (2017). Türkiye-Nato İlişkileri. SETA. 08 21, 2019 tarihinde
http://openaccess.mef.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.11779/286/Analiz_195.pdf?sequence=1&isAllowed
=y adresinden alındı
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TİCARET SAVAŞLARININ FİRMALARIN HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
BİST METAL ANA SANAYİ ÖRNEĞİ
Musa OVALI1 - İsmaİl METİN 2
Özet
Bu çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin demir-çelik ithalatına ek vergi getireceği duyurusunun BİST Metal
Ana (XMANA) endeksi kapsamında yer alan şirketlere ait hisse senedi getirileri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını
olay çalışması yöntemiyle ortaya koymaktır. Anormal getirilerin varlığı (-5;+5) olay penceresinde araştırılarak ilgili hisse senedi
piyasasının etkinliği incelenmiştir. Analiz sonucunda demir-çelik ithalatında vergi artışı duyurusunun bazı firmalara ait hisse
senetlerinde istatistiki olarak anlamlı negatif anormal getirilere yol açtığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Demir-çelik, Ticaret Savaşları, Olay Çalışması, BİST.
Jel Kodları
: G14, N2.
THE EFFECT OF TRADE WARS ON THE STOCKS OF THE FIRMS: BIST MAIN METAL INDUSTRY
CASE
Abstract
The aim of this study is to demonstrate whether the announcement of USA stating that additional tax would be required to
iron-steel export would have any effect on the stocks belonging to the firms which are in the scope of the BIST Main Metal
(XMANA) index via event study method. The presence of abnormal returns have been examined (-5, +5) event window and
the effectiveness of the relevant stock market was investigated. At the end of the analysis, it was depicted that the tax increase
announcement in the iron-steel export lead to statistically significant negative abnormal yields for some firms’ stocks.
Key Words: Iron-steel, Trade Wars, Event Study, BIST
Jel Codes: G14, N2.
1. Giriş
Liberalleşme ve küreselleşme ile birlikte silahlar ile yapılan savaşlar yerini uluslararsı ticarette korumacı politikalara, diğer bir
deyişle ticaret savaşlarına bırakmıştır (Aytekin ve Uçan, 2018: 854). Günümüzde ülkeler, ticaret savaşları bağlamında gümrük
tarifeleri ve ithalat kotaları, ithalat yasakları, döviz kontrolü, çoklu kur sistemi, fark giderici vergiler ve yeni korumacılık anlayışı
(Hepaktan, 2019: 284-295) gibi tarife dışı ticaret politikası araçlarını kullanmaktan çekinmemektedirler. ABD, 2018 yılında
yaklaşık 900 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir (Census, 2019). Ve bu açığın neredeyse yarısı Çin ile olan ticaretinden dolayı
ortaya çıkmıştır (USTR, 2019). Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı sürekli ticaret açığı vermeye başlamış
ve bu ticaret açığının en büyük sebebini de Çin’in uyguladığı kur politikası olarak göstermiştir. Bu sayede Çin’in haksız kazanç
elde ettiğini savunan ABD, korumacı politikalar başvurarak Çin’den ithal edilen ürünlerde vergileri arttırmıştır. Çin de ABD’ye
karşı korumacı politikalar uygulayarak ticaret savaşlarında taarruza geçmiştir. Ticaret savaşları çerçevesinde ABD’nin ithal
edeceği ürünlere karşı gümrük vergileri ekleyeceğini duyurması ticaret savaşlarının Türkiye’ye sıçramasına neden olmuştur. Bu
bağlamda, Türkiye’nin ihraç ettiği demir-çelik ürünlerine vergi eklenmesinin Türk firmalarının Borsa İstanbul’da (BİST) işlem
gören hisse senetlerine etkisinin olup olmayacağını araştırmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Çalışmada Event Study (Olay
Çalışması) yöntemi kullanılarak ABD tarafından gerçekleştirilen ek gümrük vergisi açıklamasının endeks kapsamında yer alan
demir çelik firmalarının hisse senedi getirileri üzerinde etkisi olup olmadığı olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir.
2. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmanın amacı, 1 Mart 2018 tarihinde ABD başkanı Donald Trump tarafından sosyal medya hesabından duyurulan demir
çelik sektöründe ABD’de uygulanan gümrük vergilerinde artış yapılacağı haberinin BİST Metal Ana Sanayi endeksinde yer alan
firmaların hisse senedi getirilerini etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır. Yayınlanan duyuru Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. ABD Başkanı Donald Trump Tarafından Paylaşılan Mesaj

Kaynak: https://twitter.com/realdonaldtrump/status/969183644756660224 Erişim Tarihi: 20.08.2019
Bu amaçla Tablo 1’de yer alan firmalara ait hisse senedi getirileri olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada kullanılan
şirketler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Konu Şirketler
Borusan
Burcelik
Çelik Halat
Çemaş Döküm

Çemtaş
Çuhadaroğlu Metal
Demisaş Döküm
Döktaş Dökümcülük

Erbosan
Ereğli Demir Çelik
İskenderun Demir Çelik
İzmir Demir Çelik

Kardemir
Özbal Çelik Boru
Sarkuysan
Tuğçelik

İlgili şirketlere ait günlük kapanış değerleri 31.08.2017-08.03.2018 tarihleri arasında incelenmiştir. Hisse senedi günlük kapanış
değerleri ile BİST100 endeksi fiyat bilgileri www.investing.com adresinden temin edilmiştir. Anormal getiri hesabında
www.eventstudytools.com adresinden faydalanılmıştır. Anormal getirilerin anlamlılıkları t-testi yöntemiyle ölçülmüştür.
Anormal getirinin hesaplanması amacıyla piyasa getirisi olarak BIST100 endeks getirisi baz alınmıştır.
3. Sonuç
Son dönemde ülkeler arasında yaşanan siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklar uluslararası ticareti etkilemekte ve ticaret savaşlarının
yaşanmasına neden olmaktadır. Ticaret savaşları kapsamında ülkeler ekonomik çıkarlarını koruyabilmek için döviz kuru
kontrolü, gümrük tarifeleri ve tarife dışı araçları sıklıkla kullanarak korumacı politikalara başvurmaktadırlar. ABD ve Çin arasında
başlayan ticaret savaşları giderek diğer ülkelere de sıçramaya devam etmektedir. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının
en büyük sebebi Çin’in uyguladığı düşük kur politikasının ABD aleyhine olduğu ve haksız kazanca yol açtığıdır. Çünkü ABD
Çin’e karşı rekor oranda dış ticaret açığı verir hale gelmiştir. Fakat ABD ile Türkiye arasındaki durum biraz daha farklıdır. TÜİK
(2019) verilerine göre, Türkiye 2018 yılında ABD’ye 8.3 milar dolar ihracat yaparken karşılığında ABD’den 12,3 milyar dolarlık
ithalat gerçekleştirmiş ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir. Bu bağlamda ABD sadece ekonomik çıkarlarını öne
sürerek değil, siyasi, askeri ve sosyal konular dolayısyla da ticaret savaşlarını sürdürmektedir. Bu çalışmada Donald Trump
tarafından ABD’nin demir-çelik ürünleri ithalatına ilave gümrük tarifesi uygulayacağı açıklamasının Borsa İstanbul’da faaliyet
gösteren demir-çelik sektörü firmalarını nasıl etkilediği olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ilave
gümrük tarifesi açıklamasının BİST Metal Ana Sanayi endeksinde yer alan işletmelerin hisse senetlerinin bazılarında negatif
anlamlı anormal getirilere neden olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu etkiler olaydan sonra kısa bir sürede son bulmuş olup Sadece
BİST metal ana sanayi endeksinde yer alan firmaları kapsaması ve sadece 2018 yılında ABD ile Türkiye arasında yaşanan bir
olayı içermesi araştırmanın kısıtlılıklarından olup bundan sonraki çalışmaların ticaret savaşlarını inceleyebilmek amacıyla daha
çok ülkeyi ve farklı sektörleri ele alması önerilebilir.
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KAMUSAL MALI REGÜLASYONLAR VE KÜRESEL KAMU MALIYESI: TEORIK
DEĞERLENDIRME
Neslihan KOÇ1 - Mustafa Alpin GÜLŞEN2
Özet
Küreselleşmeyle birlikte değişen sosyal, siyasi ve iktisadi paradigma kendini kamu maliyesi alanında da göstermiştir. Bu gelişme
kamu maliyesinin amaç ve araçlarını ulusal ölçütlerden çıkartarak uluslararası alana genişletmiştir. Dolayısıyla kamu maliyesindeki
söz konusu amaç ve araçlar sadece ulusal aktörlerin değil aynı zamanda uluslararası aktörlerin de amaç ve araçlarına uygun
olmalıdır. Bu kapsamda özellikle maliye politikalarının oluşturulmasında devlet, özel sektör ve hane halkı gibi uluslararası iktisadi
aktörlerin tüketim ve yatırım kararları da önemli olmaktadır. Söz konusu bağımlılık ilişkisine ise Birleşmiş Milletler (UN),
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası örgütler eşlik etmektedir. Dolayısıyla kamu harcaması,
vergilendirme, borçlanma ve transfer gibi kamu maliyesi araçları bu süreçle birlikte uluslararası boyut kazanmıştır. Bununla
birlikte küreselleşmeyle birlikte ekonomik sorunların da küresel bir etkiye neden olması ve kamu harcamalarının finansmanında
yeni kaynakların oluşturulma isteği de küresel kamu maliyesini ön plana çıkarmaktadır. Literatürde iktisadi buhranların, sağlığın,
inovasyonun ve göç gibi olguların küresel kamusal mal olarak sayılmasının yanında kısa dönemli spekülatif sermaye
hareketliliğinin ekonomi üzerindeki, olası negatif etkilerini minimuma indirilmesi amacıyla Tobin vergisinin önerilmesi de küresel
kamu maliyesi kapsamında tartışılmakta ve önemli örnekler teşkil etmektedir. Çalışmada küresel kamu maliyesinin teorik
çerçevesi ele alınacak ve literatürdeki maliye politikası önerilerine yer verilecek; ulusal ve küresel kamu maliyesi arasındaki farklar
ile benzerlikler ortaya konulacaktır. Çalışma küresel kamu maliyesine, rasyonel birey ve piyasa aksaklıkları yaklaşımının ulusal
değil küresel bir tanımdan ortaya çıktığını ve bu nedenle tüm iktisadi aktörlerin küresel kamu maliyesi politikalarından benzer
beklentilere sahip olduğunu ve etkileneceğini varsaymaktadır.
Anahtar Kelimeler
: Küreselleşme, Mali regülasyonlar, Küresel kamu maliyesi
Jel Kodları
: F62, H10.
1. Giriş
Küreselleşmeyle birlikte değişen sosyal, siyasi ve iktisadi paradigma kendini kamu maliyesi alanında da göstermiştir. Bu gelişme
kamu maliyesinin amaç ve araçlarını ulusal ölçütlerden çıkartarak uluslararası alana genişletmiştir. Dolayısıyla kamu maliyesindeki
söz konusu amaç ve araçlar sadece ulusal aktörlerin değil aynı zamanda uluslararası aktörlerin de amaç ve araçlarına uygun
olmalıdır. Bu kapsamda özellikle maliye politikalarının oluşturulmasında devlet, özel sektör ve hane halkı gibi uluslararası iktisadi
aktörlerin tüketim ve yatırım kararları da önemli olmaktadır. Söz konusu bağımlılık ilişkisine ise Birleşmiş Milletler (UN),
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası örgütler eşlik etmektedir (Atkinson, 2006:3). Dolayısıyla
kamu harcaması, vergilendirme, borçlanma ve transfer gibi kamu maliyesi araçları bu süreçle birlikte uluslararası boyut
kazanmıştır. Bununla birlikte küreselleşmeyle birlikte ekonomik sorunların da küresel bir etkiye neden olması ve kamu
harcamalarının finansmanında yeni kaynakların oluşturulma isteği de küresel kamu maliyesini ön plana çıkarmaktadır.
Literatürde iktisadi buhranların, sağlığın, inovasyonun ve göç gibi olguların küresel kamusal mal olarak sayılmasının yanında kısa
dönemli spekülatif sermaye hareketliliğinin ekonomi üzerindeki, olası negatif etkilerini minimuma indirilmesi amacıyla Tobin
vergisinin önerilmesi de küresel kamu maliyesi kapsamında tartışılmakta ve önemli örnekler teşkil etmektedir.
Çalışmada küresel kamu maliyesinin teorik çerçevesi ele alınacak ve literatürdeki maliye politikası önerilerine yer verilecek; ulusal
ve küresel kamu maliyesi arasındaki farklar ile benzerlikler ortaya konulacaktır. Çalışma küresel kamu maliyesine, rasyonel birey
ve piyasa aksaklıkları yaklaşımının ulusal değil küresel bir tanımdan ortaya çıktığını ve bu nedenle tüm iktisadi aktörlerin küresel
kamu maliyesi politikalarından benzer beklentilere sahip olduğunu ve etkileneceğini varsaymaktadır.
2. Kavramsal Çerçeve
Küresel kamu maliyesi kavramı özellikle uluslararası kuruluşların kırılgan ekonomiler ile yoksullukla mücadele eden ülkelere
yönelik yardımlardan/rehberliklerden yola çıkılarak ortaya çıktığı ifade edilebilir. Küresel gelişme çağı olarak nitelendirilen bu
yeni dönemde özellikle bağış yapan (donör) ve bağış alan ülkeler arasında küresel bir ilişki ortaya çıkmıştır (Gavas, 2013:6). Bir
diğer ifadeyle söz konusu küresel kamu politikalarının hedefleri gittikçe genişlemektedir (Severino ve Ray, 2009:2). Ancak bu
değişim sadece söz konusu eksende değil; daha geniş anlamda tüm ulusal ekonomilerin birbirine bağımlılığı şeklinde oluştuğu
söylenebilir.
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3. Mali Regülasyonlarin Dönüşümü ve Küresel Kamu Maliyesi
Kamu maliyesinin amaç ve araçlarının genişlemesi ile geleneksel ve yeni kamu maliyesi alanı ortaya çıkmıştır. Bu yeni alanda
kamu kesimi sadece ulusal hedefleri gözetmemekte; geniş bir biçimde özel sektörü de içine alarak uluslararası etkiler
barındırmaktadır. Bu etkiler ile paydaşlardaki değişim tablo 1 itibariyle gösterilmiştir.
Tablo 1: Kamu Maliyesinin Değişimi

Kamu
Özel

Geleneksel Kamu Maliyesi
Ulusal
Küresel
A

Yeni Kamu Maliyesi 1
Ulusal
Küresel
B
B

Yeni Kamu Maliyesi 2
Ulusal
Küresel
C
C
C
C

Kaynak: Kaul ve Conceicao, 2006a: 5
Kaul ve Conceicao (2006a: 5-7)’e göre geleneksel kamu maliyesi anlayışında kamu sektörünün regüle ettiği ulusal alanla sınırlı
politikalar izlenmektedir. Genel olarak 1945-1970 yıllarını kapsayan bu dönemde kamu harcamaları ön planda olup kamu kesimi
söz konusu politikayı oluşturma sürecinde herhangi bir paydaşa sahip olmamaktadır. Bu nedenle tablo 1’de geleneksel kamu
maliye anlayışı A bölgesinde gösterilmiştir.
Diğer taraftan tabloda B ile gösterilen yeni kamu maliyesi 1 anlayışı 1970-80’li yıllara denk geldiği söylenebilir. Bu yaklaşımda
kamu kesimi ulusal kamu maliyesi politikalarını oluşturma sürecinde özel sektörü paydaş olarak görmektedir. Bir diğer ifadeyle
kamu maliyesinin ulusal hedeflerinde kamu kesimi tek taraflı karar alıp uygulamamakta; bir paydaş olarak özel sektör ile beraber
politika üretip yürütmektedir. Buna göre (i) vergilendirme süreci özel sektörün üretim ve yatırım kararlarını negatif etkilememeli,
(ii) kamu harcamaları özel sektörün üretim ve yatırımın maliyetlerini düşürecek şekilde olmalıdır. Bu kapsamda kamu kesimi ile
özel sektörün bu paydaşlığı, rekabet halinde olan iki sektörü ifade etmekle birlikte etkileşim ve işbirliği halinde olmalarını da
ifade etmektedir.
Tablo 1’de C ile gösterilen ve yeni kamu maliyesi 1 anlayışının özelliklerini içinde barındıran yeni kamu maliyesi 2 yaklaşımı ise
küresel kamu maliyesi alanını ifade etmektedir. Özellikle 1990’lı yıllarda başladığı kabul edilebilecek bu anlayışta küresel sorunlar
kamu ve özel ortaklığıyla çözüm yoluna gidilmektedir. Bununla birlikte söz konusu sorunların finansman tercihinin burada bir
önemi bulunmamaktadır. Bir diğer ifadeyle paydaşlar, fayda-maliyet analizine göre herhangi bir finansman yoluna
gidebileceklerdir.
Kaul ve Conceicao (2006b: 46)’ya göre küresel kamu maliyesinin hedeflerinin aslında geleneksel kamu maliyesi ile aynı olduğu
ifade edilmektedir. Fakat küresel kamu maliyesi yaklaşımı küresel, ulusal ve uluslararası bağlamda piyasalar ve ülkeler arasındaki
aktif bir ortaklığı yansıtmaktadır. Bu kapsamda (i) Hangi küresel kamu maliye politikası hedefleri izleniyor veya sürdürülmeli?
(ii) Hangi üretim yolu izleniyor? (iii) Ulusal veya uluslararası alanda istenen sonucun etkin ve adil bir şekilde yapabilmek için
kamu politikası müdahalelerinin nerelerde veya nerede yapılmaları gerekiyor? (iv) Yardımları kim alıyor ya da almalı ve yardımlar
nasıl dağıtılmalı? gibi hususlar, küresel kamu maliyesinin önemli soruları olarak belirtilmektedir. Belirtilen soruların
finansmanında ulusal kaynakların yetersiz olması durumunda küresel kamu finansmanından karşılanma esnekliğine de sahip
olmalıdır (Greenhill vd.,2015:15). Burada önemli olan nokta, tercih edilen finansman kaynağının bir diğer potansiyel kaynağı
dışlamamasıdır (Atkinson,2007:13). Dolayısıyla finasman kaynaklarının tercih edilmesinde küresel bağlamda ulusal ihtiyaçlara
cevap verebilmesi önem kazanmaktadır (Reisen, 2003:3).
Küresel kamu maliyesi, yerel hükümetlerin mali regülasyon alanlarını genişletmektedir. Aynı zamanda ulusal sorunların
finansmanında kaynak çeşitlendirmesine sahip olmakta ve esneklik kazanmaktadır. Bu açıdan günümüzde devletlerin veya
uluslararası kuruluşların mali,hukuki ve idari katkıları kendini kalkınma yardımlarında, yoksulluğun azaltılmasına yönelik
projelerde veya sağlık ve eğitim gibi önemli dışsallıklara sahip olan alanlarda göstermektedir.
4. Sonuç
Küreselleşmenin neden olduğu siyasi ve sosyal dönüşüm, beraberinde devletlerin mali amaç ve araçlarını da değiştirmiştir.
Çalışmanın kapsamında bu değişimin kamu maliyesiyle ilgili kısmı ele alınmıştır. Buna göre kamu maliyesinin geleneksel amaçları
ve araçları yeni kamu maliyesi döneminde de büyük ölçüde aynı kalmış; paydaşlar ile finansman yöntemlerinde bir takım
değişimler meydana gelmiştir. Bu yeni dönemde kamu maliye politikasının belirlenmesinde merkezi hükümetin karar aldığı ve
ulusal alanda belirlediği politikaların yerine uluslararası alan ve paydaşlar yer almıştır. Bir diğer ifadeyle kamu kesimi özel sektör
ile birlikte maliye politikalarını belirlemiş; uluslararası etkenler de göz önünde bulundurulmuştur.
Literatürde tartışılan çevre kirliliği, bulaşıcı hastalıklar, iktisadi krizler ve yoksulluk gibi küresel kamusal mallar söz konusu küresel
kamu maliyesi kapsamında değerlendirilebilir. Bu politikalar özünde, ulusal bir sorunun uluslararası etkisinin minimize edilmesini
sağlayarak özellikle negatif dışsallıkların engellenmesinin bulunduğu söylenebilir.
Çalışma küresel kamu maliyesine kavramsal çerçevenin yanında kapsamının belirlenmesi amacını taşımaktadır. Bu amaca yönelik
olarak gelenekel kamu maliyesinden farkları ortaya konularak uygulanmak isteen maliye politikalarının hedefleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu kapsamda kamu kesiminin mali regülasyonlarındaki değişim, amaç ve araçlar belirlenerek ifade edilmiştir.
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Küresel kamu maliyesinin başarıya uğraması için hedeflerin rasyonel belirlenmesi ile bu hedeflerin finansmanının doğru
yöntemlerle tercihini zorunlu kılmaktadır.
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GELIŞMEKTE OLAN STRATEJIK BIR ARAŞTIRMA ALANI OLARAK EKOKRITIZM:
GEÇMIŞI, BUGÜNÜ VE GELECEĞI
Özlem YILMAZ METİN1
Özet
Günümüz modern dünyasında çevresel problemler her geçen gün daha da endişe verici bir boyuta ulaşmakta olduğundan
ekokritik çalışmalar da her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Teknolojinin durdurulamaz boyutlara ulaşmış olan
gelişimiyle birlikte doğa, insanoğlu için korunması zorunlu olan hayati bir sistem olmaktan çıkarak, şuursuzca katledilen ve
sömürüye açık bir hedef haline gelmiştir. İnsanlar modern şehir hayatının karmaşası içerisinde kaybolmaya başladıkça doğa ve
insanoğlu arasında yüzyıllardır süregelen ilişki giderek kötüleşmiş ve insan doğaya yabancılaşmıştır. Bu yabancılaşma, insanı
evrenin merkezi olarak kabul eden antroposentrik bir bakış açısını da beraberinde getirmiş, insanoğlu doğadaki diğer canlılardan
üstün bir konumda görülmeye başlanmış ve doğa ve kâinatın insan tarafından sürekli ve duyarsız bir ihlali söz konusu olmuştur.
Edebi sahnede 1990lı yıllarda kendini göstermeye başlayan ekokritik kuram, bu acı gerçeğe edebi eserleri eleştirme yoluyla dikkat
çekmeyi hedeflemiş ve bunun yollarını aramıştır. Bu çalışmanın amacı evrenin geleceği için stratejik önem taşıyan bir araştırma
alanı olan ekokritik kuramın bugüne kadarki serüvenini kısaca ortaya koymak ve ilke ve hedeflerini ana noktaları üzerinde
durarak özetlemektir.
Anahtar Kelimeler
Jel Kodu
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ECOCRITICISM AS A RECENTLY DEVELOPING FIELD OF STRATEGIC RESEARCH: ITS PAST,
PRESENT AND FUTURE
Abstract
Ecocritical studies gain more importance every day since the environmental problems have reached to a dangerous proportion
of concern in today’s modern world. With the unstoppable development of technology, nature has unfortunately become the
target of humankind as a source that can be abused and recklessly damaged rather than being seen as a vital system to be
protected. Hence, the relationship between the individual and nature have constantly deteriorated, as the humankind have
started to get lost in the turmoil of the modern life and eventually turned out to be alienated from nature. This alienation
resulted in an anthropocentric point of view, thus putting the humankind in a superior position to other kinds of livings which
resulted in the continuous and insensible damage of nature and the universe. The ecocritical theory which appeared in the
literary scene during 1990s, has looked for ways of drawing attention to this dangerous reality through the critique of literary
works. The theory is still being redefined and taking a new shape with every new practice and the main purpose of the approach
is to observe the human and non-human nature relationship in literary works with the purpose of foregrounding the importance
of nature. This study aims to exhibit a very brief survey of the ecocritical theory which is of strategic importance for the future
of the nature and to summarize its basic tenets and aims.
Key Words
: Ecocriticism, Literature, Nature
Jel Code
: Z0
1.GİRİŞ
Edebi sahneye 1990lı yıllarda adımını atmış ve 2000li yıllardan bu yana bilinirliği artmış olan ekokritik kuram, doğa ve kâinatın
geleceği açısından her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. İnsanoğlunun gelişmekte olan teknolojinin de etkisiyle modern
şehir hayatının karmaşası içerisinde kendini kaybetmesi ve özünden uzaklaşması ile birlikte doğa ve insanoğlu arasında
yüzyıllardır süregelen ilişki giderek kötüleşmiş ve insan doğaya yabancılaşmıştır. Ekokritik kuram, giderek daha da içerisinden
çıkılamayacak bir hal almakta olan bu tehlikeli gidişata ve olası sonuçlarına edebi eserleri eleştirme yoluyla dikkat çekmeyi
hedeflemiş ve bunun yollarını aramıştır. Bu çalışmanın amacı evrenin geleceği için stratejik önem taşıyan bir araştırma alanı olan
ekokritik kuramın bugüne kadarki serüvenini kısaca ortaya koymak ve ilke ve hedeflerini ana noktaları üzerinde durarak
özetlemektir.
2. GELIŞMEKTE OLAN STRATEJIK BIR ARAŞTIRMA ALANI OLARAK EKOKRITIZM
Ekokritik kuramın karakteristik özelliklerini açıklamadan önce, "ekokritizm" sözcüğünün kelime anlamı ve ne gibi çağrışımlara
sahip olduğu hususunda bilgi sahibi olmak yerinde olacaktır. İngilizce'deki "ecocriticism" sözcüğünden Türkçeye "ekokritizm"
olarak geçmiş olan ve diğer bir deyişle ekoeleştiri olarak bilinen bu birleşik sözcüğün ilk kelimesi, ekoloji sözcüğünden gelen
1
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"eko" (-eco)dur. Ekoloji sözcüğü Yunanca'da "oikon ve "logos" sözcüklerinden türetilmiş olup, "oikon" un çoğulu olan
"oekion" sözcüğü "umumi olmayan herşey" olarak yorumlanabilecek bir sözcüktür (Glotfelty, 1996, s. 15). Kelimenin
orijininden de anlaşılacağı üzere, -eco sözcüğü umumi olmaktan çok "özel" olmakla ilişkilidir. Jean François Lyotard da ekoloji
sözcüğünün "özel" ve "mahrem" olan doğasına dikkat çeker ve onun için ekolojinin "umumi hale, iletişime açık bir hale
gelmemiş ve hiçbir zaman gelemeyecek olan mahreme ait bir söylem" olduğunu ifade eder (Gersdof ve Mayer, 2006, s.56).
Lyotard'ınkine benzer, fakat daha yeni ve kapsamlı bir tanım da Richard Kerridge'den gelmiş olup şu şekildedir: "ekoloji, yaşam
formlarının birbirlerine ve parçası oldukları çevreye doğal bir şekilde karşılıklı bağımlılıklarının bilimsel çalışmasıdır, canlıların
laboratuvarlara kapatılarak yapay ortamda tutulup incelenmesine karşı çıkar ve zooloji, botanik, jeoloji ve iklim çalışmaları gibi
birçok mütehassıs bilim dalı ile yakından ilgilidir" (2006, s.535). Kerridge’in tanımını “-eko” sözcüğünün etimolojisi ile paralel
hale getiren şey, ekolojik çalışmaların da izolasyona karşı olması ve tüm yaşam biçimlerinin kendi içinde bütünlüklerinin
bozulmadan saha çalışması ile incelenmesi gerekliliğidir (2006, s.535). Görüldüğü üzere, tüm bu tanımlarda vurgulanan, çevrenin
kendi içinde özel olan yapısı üzerinde olup, dışa kapalı ve iç bağımlı bir sistem olduğu ve mahremiyeti ve ahenginin hiçbir zaman
bozulmaması gerektiğidir. Bu dışa kapalı sistem kendi içerilerinde birbirine bağlı olan ve her biri birer ekosistem olarak bilinen
birçok farklı sistemden oluşmaktadır.
Ekoloji kelimesi ile aynı kökten türemiş olan "ekosistem" ise, "yaşamı destekleyen lokal sistemler bütünü olarak" tanımlanabilir
ve tipik bir yağmur ormanı ekosistemlerin en bilindik örneklerinden birisidir (Kerrdige,2006, s.535). Her bir eko sistem
kendinden daha büyük başka bir sistemin parçasıdır ve tüm bu sistemler bir araya gelerek ekosfer ya da biyosfer olarak da bilinen
küresel ekosistemi oluştururlar (535). İnsanoğlunun ekosistem üzerindeki etkileri ve ekosistemde yol açtığı doğa için felaket
sonuçlara ulaşabilecek değişiklikler ekoeleştirel kuramın temel ilgi alanlarından birisidir. “Ekoloji” ve “ekosistem” kavramları ile
ilgili bu kısa bilgileri takiben, yeni doğmuş ve de gelişmekte olan bir araştırma alanı olup, çalışmalarında sıklıkla ekoloji ve
ekosistem kavramlarından faydalanan ekokritizm ya da diğer bir deyişle ekoeleştirinin tam olarak ne anlama geldiği ve ne ile
uğraştığına bakılabilir. “Ekokritizm terimi ilk olarak 1978 yılında William Rueckert’in “Literature and Ecology: An Experiment
in Ecocriticism” (Edebiyat ve Çevre: Bir Ekoeleştiri Denemesi) başlıklı makalesinde kullanılmış olsa da, Modern Language
Association (Modern Diller Kurumu) literatürüne ancak 1988 yılında yeni bir terim olarak girebilmiştir (Coupe,2000, s.157). Bu
gelişmeden 6 yıl sonra ise Edebiyat ve Çevre Çalışmaları Birliği (ASLE) başkanı Cheryll Glotfelty, MLA 1994 konferansında
edebiyatta çevre eleştirisi konulu 2 oturum için onay alabilmeyi başararak, teorinin ortaya çıkışına büyük katkıda bulunmuştur.
Böylelikle, edebiyat kuramları alanında ekoeleştiri bilinir hale gelmiş ve yeni bir kuram olarak varlığını kabul ettirebilmiştir. Yine
de 2000li yıllara kadar literatürde ekoeleştirel çalışmalara sıklıkla rastlandığı söylenemez.
1994 yılından bu yana, “ekokritizm” ve “ekokritik” sözcüklerinin ne anlama geldiği ve nasıl tanımlanabileceği ile ilgili birçok
girişimde bulunulmuştur. “Ekokritik” sözcüğü, en basit şekilde, “çevre ile ilgili fikir ve tasvirleri tespit etmeye çalışan ve edebi
metinleri çevreye uyumlu ve çevresel krize faydalı olup olmadıkları açısından inceleyen kişi” olarak tanımlanabilir (Kerridge,1998,
s.5). “-Eko” sözcüğünün kökeni olarak kabul edilen Yunanca “oikos”un “ev” anlamını da göz önünde bulundurursak;
Hoagland’a göre “ekokritik” sözcüğünü “evdeki düzeni korumaya çalışan ve orijinal dekorun bozulmaması için çaba gösteren
kişi” olarak da yorumlamak mümkündür (akt Howarth,1996, s.69). Daha kapsamlı olarak ise “kültürün doğa üzerindeki etkilerini
tespit etmek amaçlı olarak metinlerdeki iyi ve kötü tarafları ele alan ve doğanın varlığını kutlama odaklı olarak metinleri
inceleyen”, buna ek olarak “doğa karşıtı davranışları siyasi aktivist hareket ile tersine çevirmeyi amaçlayan kişi” olarak
yorumlanabilir (Howarth akt Coupe,2000 s.163). Sonuç olarak, ekokritik bir teorisyenin bir metni incelerken amaçladığı şey, bu
metnin çevre dostu bir metin olup olmadığını ortaya koymak, metinde doğal elementlerin ya da çevre bilincinin varlığını takdir
ederek öne çıkarmak; yokluğunu ya da doğa karşıtı eylem ve düşünceleri ise eleştirmektir.
Eleştirel bir edebiyat teorisi olarak ekokritizm ise “fiziksel çevre ve edebiyat arasındaki ilişkiyi doğa-merkezli bir bakış açısıyla
inceleme yoluyla” edebiyat alanına taşıyan bir çalışma alanıdır (Buell akt Coupe, 2000, s.5). Alanın daha geniş bir tanımını yapması
istenildiğinde, ekokritizm duayenlerinden Scott Slovic, şu ifadeleri kullanmıştır: “aleni bir şekilde doğaya ait öğeler içeren
metinlerin, ya da bu tür öğeleri açık bir şekilde içermediği halde çevreye ya da doğa-insan ilişkisine dair imalarda bulunan herhangi
bir edebi metinin; ve hatta insan-dışı doğanın farkında olmayacak kadar doğadan uzak olduğu izlenimini veren metinlerin bile
bilimsel bir yaklaşım ile incelenmesidir” (2000, s.160). Slovic ayrıca, ekokritik kuramın çok önemli bir yönünü vurgulayarak,
“ekokritik uygulamalara egemen olan tek bir doktrin veya görüş olmadığı” gerçeğinin altını çizer ve “ekokritik yorumlamaya
uygun olmayan tek bir metin bile olamayacağı”nı ifade eder (160).Bu noktada Slovic’in dikkat çekmeye çalıştığı görüş, yeni bir
edebi eleştiri olarak ekokritizmin geniş bir alana yayılabileceği ve her tür edebi metine uygulanabileceği görüşüdür. Ona göre
ekokritizm; dünyanın farklı yerlerinde farklı teorisyenlerin gerçekleştirdiği her bir yeni çalışma ile yeniden şekillenmekte ve
gelişim göstermektedir. Ekokritizm her ne kadar yeni bir ilgi alanı gibi görünse de Laurence Coupe çevreye dair endişelerin
edebiyatta yüzyıllar öncesine dayandığına dikkat çekmekte ve bu endişelerin söz konusu eserlerdeki varlığını öne çıkarmanın da
ekokritizmin başlıca prensiplerinden birisi olduğunu vurgulamaktadır. Ekokritik teorisyenler, geriye dönerek, on yıllar ya da
yüzyıllar öncesinde çevre adına konuşmuş ve çevre bilincine sahip eserler ortaya koymuş yazarların çabalarını ortaya çıkarmayı
da amaç edinmişlerdir (Cupe,2000, s.6). Yani geçmiş dönemlerdeki eserlerin çevre bilinci açısından ekoeleştirel değerlendirilmesi
kuramın ana prensiplerinden biri olup, kuramın gelişimi ve güçlenmesi açısından da son derece önem teşkil etmektedir.
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“Ekokritizm tam olarak ne yapar” sorusu açık uçlu bir sorudur. Nitekim, bahsedildiği üzere, tüm yeni kuramlarda olduğu gibi,
ekokritik kuram da her yeni çalışmayla gelişmekte ve yeni yönlere doğru genişlemektedir. Slovic’in aksine, “Some Principles of
Ecocriticism” başlıklı çalışmasında Don Scheese, ekokritizmin tüm metinlere değil, temel olarak, doğanın başlı başına ana tema
veya ana karakterlerden biri olduğu, ya da yazar ve doğa/ karakterler ve doğa arasında bariz bir ilişkinin var olduğu metinlere
daha kolay uygulanabilir bir kuram olduğu iddiasını ortaya atmaktadır. Burada doğa ile kastedilen yalnızca insan dışındaki hayvan
türleri değil, toprak, kayalar, ağaçlar, nehirler, su ve hava gibi akla gelen tüm doğal elementlerdir (Scheese, par.1).
Ekokritik kuramın tam olarak ne yaptığı sorusuna cevap olarak Laurence Coupe, ekokritizmin doğayı eleştirel bir konsept olarak
iki farklı şekilde kullandığını söyler. İlk olarak, doğanın varlığını ve önemini öne çıkarmak yolu ile teknolojik gelişimi herşeyin
üzerinde tutan endüstrileşme mantığına karşı gelir. İkinci olarak ise, insan-dışı doğanın önemini vurgulayarak diğer türleri
insandan daha düşük varlıklar olarak gören kültür bilimci bakış açısını çürütmeye çalışır. Endüstri odaklı ve kültür bilimci her
iki bakış açısını da reddederek, gezegensel yaşamı merkezi önem derecesinde görür (Coupe, 2000, s.4). Elbette ki bu noktada
ekokritizmin etik açıdan önemli olan yönü de ortaya çıkmaktadır. Tüm detaylar bir yana bırakıldığında, ekokritizmin temel
olarak amaçladığı şey diğer canlıların yaşam haklarına dikkat çekilmesi ve bu konudaki adaletsizliklerin sorgulanmasıdır (4).
Ekokritizmin etik açısına dikkat çeken diğer bir eleştirmen ise Camilio Gomidez olup, kendisi, kuramın doğa-insan ilişkisine dair
etik sorgulamalar içeren metinleri takdir ettiği ve öne çıkardığı konusu üzerinde durur (akt Sheese, par 3). Kısacası ekokritizm,
bugün gerçekleştirilen insan eylemlerinin, dünya ve kâinat için nesiller boyu sürebilecek felaket sonuçlar doğurabileceği
konusunda bir farkındalık oluşturma çabası içerisindedir ve her ne kadar insanoğlunun bencilce hareketlerinin sonuçları hemen
görülmese de; bu sonuçlarla yine insanoğlunun kendisinin uğraşmak zorunda kalacağı gerçeğine dikkat çeker.
Peki edebi bir metnin ekoeleştirel açıdan incelenmesi ne şekilde mümkündür? Alanın önde gelen isimlerinden Glotfelty, “What
is Ecocriticism” başlıklı çalışmasında ekokritik metin incelemesinde sorulması gereken soruları şu şekilde özetlemiştir.
Ekoeleştirmen ve teorisyenler şu şekilde sorular sorarlar: Bu sonede doğa ne şekilde tasvir edilmiştir? Fiziksel çevre metnin
kurgulanmasında nasıl bir rol oynamıştır? Bu tiyatro oyununda vurgulanan değerler çevre bilinci ile uyum içerisinde midir? Doğa
yazını ayrı bir edebi tür olarak nasıl karakterize edilebilir? Irk, sosyal sınıf ve cinsiyete ek olarak, mekân da ayrı bir eleştirel
kategori haline gelmeli midir? Çevre krizi ne şekilde ve ne ölçüde edebiyata sızmaktadır? (par 2.). Yukarıdaki ve benzer türde
sorular edebi metinlere uygulanarak, bir ekoeleştirmenin metnin ekoeleştirel değerlendirmesini yapması ve metnin çevre dostu
bir yazın olup olmadığı konusunda bir sonuca varması mümkün olacaktır.
3.SONUÇ
Ekokritizmle ilgili tüm bu tanım ve açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, ekokritik kuramın halen tanımlanmakta ve
şekillenmekte olan gelişime açık bir edebi kuram olduğu ve temel amacının edebi metinlerdeki insan ve insan-dışı doğa varlığı
ve ilişkisini doğayı öne çıkarma amaçlı incelemek olduğu söylenebilir. Ekokritizmin uzun dönemde hedeflediği ise; doğanın
yağmalanması ve düşüncesizce sömürülmesi gibi ölümcül hatalardan bir an önce vazgeçilmesi ve doğa bütünlüğünün ihlalinin
bir an önce son bulması gerekliliği hususlarında okuyucuya bir bilinç ve sorumluluk aşılamaktır.
Son olarak, bu yeni stratejik araştırma alanının geleceğine dair; teknolojik gelişmeler ile her geçen gün çevrenin daha da kirli hale
geldiği günümüz dünyasında, söz konusu kuramın da her geçen gün daha popüler ve gerekli hale gelerek öneminin artacağı ve
kuramın insanların bu gidişata bir son vermedikleri takdirde kendi sonlarını hazırlayacakları gerçeği ile yüzleşmeleri konusunda
önemli bir rol oynayacağının düşünüldüğü söylenebilir.
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TÜRK CEZA KANUNUNDA NEFRET VE AYIRIMCILIK SUÇU
Ümmügülsüm KILIÇ1 - Fethi KILIÇ2
Özet
Modern hukuk devletlerinde artık insanların sadece insan olması nedeniyle sahip olduğu temel hak ve özgürlükler sıkı şekilde
korunmakta ve düzenlemeler de bu anlayış çerçevesinde geliştirilmektedir. İnsanların dünyaya gelirken seçemeyecekleri bazı
özellikleri vardır. Cinsiyet, ırk, dil gibi özellikler doğduğumuz anda bizimle beraber var olmaktadır. Bu sebeple bir hukuk devleti
bize ırk, cins, dil vs. gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin sadece insan olduğumuz için insanca yaşama ve diğer insanlarla eşit
hak ve özgürlüklere sahip olma hakkını tanır. Gelişen ve değişen zamanın gerekleri dikkate alınarak hazırlanan 5237 sayılı TCK
da, 765 sayılı TCK’ da yer almayan yeni suç tipleri düzenlenmiştir. Bu yeni suç tiplerinden biri de madde 122’de
düzenlenen“ayırımcılık” suçudur. TCK 122. maddesi 2014 yılı değişikliğinde ayırımcılık yanına nefret de eklenmiş ve madde
içeriğinde bir kavrama daha yer verilmiştir. Çalışmamızda Türk Ceza Kanunu 122.maddesi Nefret ve ayırımcılık suçu genel
olarak incelenerek korunan hukuki yarar ele alınacaktır. Ayrıca kanun maddesinde dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, engellilik, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığı olarak sayılan ayırımcılık sebepleri üzerinde durularak sebeplerin yeterliliği
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Ayrımcılık, Nefret söylemi, Ayırımcılık suçu, TCK 122.
Jel Kod

: K1.
HATE AND DISCRIMINATION CRIME IN THE TURKISH CRIMINAL LAW

Abstract
In modern states of law, fundamental rights and freedoms of people are strictly protected and regulations are developed within
the framework of this understanding. There are certain features that people cannot choose when they come into the world.
Features such as gender, race, language exist with us as soon as we are born. Therefore, a state of law, race, gender, language,
etc. to us we recognize the right to human life and to equal rights and freedoms with other people because we are human only.
The TPC no. 5237, which was prepared by taking into account the requirements of the developing and changing time, also
regulated new types of crimes not included in the TPC no. One of these new types of crime is the “discrimination” crime
regulated in Article 122. In the 2014 amendment of Article 122 of the TPC, hatred was also added to discrimination and another
concept was included in the content of the article. In our study, the 122th Article of the Turkish Penal Code will be examined
in general by examining the crime of hate and discrimination. The adequacy of the reasons will be discussed.
Keywords : Discrimination, hate speech, crime of discrimination, TPC 122,
Gel Code : K1.
1. Giriş
Ayrımcılık insanlık tarihi kadar eski bir uygulama olup insanlığın sınıflı topluma geçmesiyle başlamış ve 20. yüzyıl itibariyle insan
hakları hukukunun önemli konularından biri olmuştur. Birçok uluslararası sözleşmede bu konuda düzenlemelere yer verilmiş
ve devletler hem anayasalarında hem de farklı kanunlarda ayrımcılık yasağına ilişkin düzenlemelerle bu konudaki hassasiyetlerini
belirtmişlerdir ve buna devam etmektedirler. Gelişen ve değişen zamanın gerekleri dikkate alınarak hazırlanan 5237 sayılı TCK
da, 765 sayılı TCK’ da yer almayan yeni suç tipleri düzenlenmiştir. Bu yeni suç tiplerinden biri de madde 122’de
düzenlenen“ayırımcılık” suçudur. “Ayırımcılık” kavramı mevzuatımıza yeni girmiş bir kavram olmayıp hem Anayasa’da hem de
İş Kanunu ve benzeri kanunlarda ve usulüne göre onaylayıp iç hukuk kuralı haline getirdiğimiz temel hak ve özgürlüklere ilişkin
uluslararası sözleşmelerde yer almaktadır. Modern hukuk devletlerinde artık insanların sadece insan olması nedeniyle sahip
olduğu temel hak ve özgürlükler sıkı şekilde korunmakta ve düzenlemeler de bu anlayış çerçevesinde geliştirilmektedir. İnsanların
dünyaya gelirken seçemeyecekleri bazı özellikleri vardır. Cinsiyet, ırk, dil gibi özellikler doğduğumuz anda bizimle beraber var
olmaktadır. Bu sebeple bir hukuk devleti bize ırk, cins, dil vs. gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin sadece insan olduğumuz
için insanca yaşama ve diğer insanlarla eşit hak ve özgürlüklere sahip olma hakkını tanır. Her ne kadar devlet bu eşit tanımayı
gerçekleştirse de, toplumda ayrımcılığın yanlış ve kötü olduğu genel bir değer yargısı olarak benimsenmiş olsa da ve hukuken bir
ölçüde yasaklansa da tek tek bireylerin hareketlerine baktığımızda, ayrımcılığın etrafımızda ne kadar yaygın olduğunu görebiliriz.
Bazı işlerde kadınların çalıştırılmadığını, işten çıkarmalarda öncelikle kadınların çıkarıldığını veya ev kiralarken bekar kadınlara
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ev kiralanmayıp evli olanların tercih edildiğini görmekte ve duymaktayız. Bu nedenle ayrımcılığın hukuki boyutu kadar ahlaki ve
etik boyutu da bulunmaktadır. Ancak çalışmamız kapsamında konuyu mümkün olduğunca TCK’daki düzenlemeleri öne
çıkararak sınırlandırmaya çalışacağız.
2. Kavramlar
2. 1. Ayrımcılık
Ayrımcılık kelime anlamı olarak insanların üyesi oldukları gruptan dolayı toplumsal kaynaklara eşit olarak ulaşımlarının
engellenmesi, cinsiyet, dil, din, renk, ırk veya etnik köken nedeniyle insanlara farklı davranılması olarak tanımlanmaktadır (TDK
Sözlük). Ayrımcılık kavramına uluslararası hukuk alanında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer verilmiştir.
Beyanname’nin 2’nci maddesinde
‘‘Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım
gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.’’ 7’nci maddede ise;
“Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye
aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.’’düzenlemesi
yer almıştır. Beyannamenin bu iki maddesinde ayrımcılığın genel tanımı yapılmamış ancak kişilerin, ırk, renk, cinsiyet, dil, din,
siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş gibi nedenlerle ayrım gözetmeksizin bu bildirgede tanınan
haklardan yararlanacağı ifade edilmiştir. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 26. maddesi herkese yasalar
önünde eşitlik sağlanması ve herkesin hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca eşit derecede korunması gereğini ve bu bakımdan
yasaların her türlü ayrımı yasaklayarak ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet,
doğum veya diğer statüler gibi her bağlamda farklı muameleyi ayrımcılık olarak düzenlemiştir ve buna karşı eşit ve etli korumayı
öngörmüştür. Sözleşmenin bu tanımı ayrımcılığın hukuki nitelendirilmesi olarak kabul edilir. Anayasa'mızda ayrımcılık yasağının
bir tanımı yapılmadığı gibi her somut olay için geçerli olabilecek standartlarda bir tanım yapılması da mümkün değildir. Buna
karşın Anayasa Mahkemesi, eşitlik ilkesini şu şekilde tanımlamıştır:
"Anayasa'nın 10. maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal
eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım
yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa
karşısında eşitliğin ihlali yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez.
Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı
hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez. AİHM ise içtihatlarında, ayrımcılığı
kısaca "nesnel ve makul bir gerekçe olmaksızın, konuyla ilgili olarak benzer durumda olan kişilere farklı muamele edilmesi" (bkz, Zarb
Adami/Malta, B. No. 17209/02, 20/6/2006, § 71) olarak tanımlamaktadır (Anayasa Mahkemesi Karar, Başvuru Numarası:
2014/256). Daha genel bir ifadeyle ayrımcılık benzer durumlarda olan bireylerin eşit muamele görmemesi, sahip oldukları belirli
bir ‘korunan’ özellik nedeniyle onlara daha az elverişli bir biçimde muamele edilmesi ve farklı durumlarda olan bireyler,
başkalarıyla aynı esasta belirli fırsatlardan istifade edebilmelerine imkân verecek ölçüye kadar farklı muamele görmemesi olarak
tanımlanır (Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı,2010:21). Doktrinde kabul edilen daha açık bir tanımla ayrımcılık;
isteyerek veya istemeyerek, icrai ya da ihmali biçimde, bir hukuk sisteminde eşit durumda olduğu kabul edilen kişilere, bir hak
veya yükümlülükle ilgili olarak, aralarında geçerli bir neden olmaksızın eşit davranılmaması olarak tanımlanabilir
(Karan,2015:237).
Ayrımcılık, farklı görünümlerde ortaya çıkmaktadır. Ayrımcılığın ilk görünümü ve uluslararası belgelerde ilk olarak yasaklanan
hali doğrudan ayrımcılıktır. Doğrudan ayrımcılığın yasaklanmasının ayrımcılık ile mücadelede yeterli olmadığının ortaya
çıkmasıyla dolaylı ayrımcılık türü ortaya çıkmış ve bu da yasaklanmıştır.
Doğrudan ayrımcılık, ayrımcılığın en tipik görünümüdür ve bir kişi veya topluluğun hak ve özgürlüklerden, aynı veya benzer
durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamele doğrudan ayrımcılık olarak
tanımlanmaktadır. Doğrudan ayrımcılık AİHS’de ve AB hukukunda benzer şekilde tanımlanır. Irk Eşitliği Yönergesinin 2(2).
maddesine göre ‘bir kimse ırk veya etnik köken temelinde benzer bir durumda başka bir kimsenin gördüğü, görmüş olduğu veya
göreceği muameleye kıyasla daha zararına bir muamele görürse doğrudan ayrımcılık olduğu kabul edilir’. AİHM’nin kullandığı
formülasyona göre, doğrudan ayrımcılıktan söz edilebilmesi için, ‘benzer durumlardaki kişilerin gördükleri muamelede,
belirlenebilir bir özelliğe dayalı bir farklılık olmalıdır’(El Kitabı,2010:22).
• Bir birey, benzer bir durumdaki başkalarının görmüş olduğu veya göreceği muameleye kıyasla
• İstenmeyen bir muamele gördüğünde ve
• Bunun nedeni, onun sahip olduğu ve ‘korunan temel’ kapsamına giren belirli bir özellik ise, doğrudan ayrımcılık meydana
gelmiş demektir (El Kitabı,2010:22). Doğrudan ayrımcılığın odağında bir bireyin farklı muameleye tabi olması vardır. Bir
restorana veya dükkâna kabul edilmeme; daha düşük emekli maaşı veya daha az ücret alma; sözlü istismara veya şiddete
uğrama; bir kontrol noktasında girişin reddedilmesi; daha ileri veya daha erken emeklilik yaşına tabi olma; belirli bir
mesleğe alınmama; miras hakları talep edememe; genel eğitim sisteminden dışlanma; sınır dışı edilme; dini semboller
120

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia
taşımaya izin verilmeme; sosyal güvenlik ödemelerinden mahrum bırakılma veya bunların iptaline maruz kalma gibi haller
AİHM davalarında karşılaşılan ayrımcı hareketlere örnek olarak gösterilebilir. Doğrudan ayrımcılıktan söz edebilmek için
farklı muamelenin nedeni, kişinin sahip olduğu özellikler olmalı ve kişinin karşılaştığı muamele benzer durumda olan
başka bir kimseye kıyasla insan hakları ve insan onuruyla bağdaşmayan bir muamele olmalıdır. Örneğin bir iş ilanında
“kütüphaneci aranıyor, kadınlar başvuramaz” yazması doğrudan ayrımcılık kapsamındadır. Doğrudan ayrımcılık, aynı
veya benzer durumda olan kişiler arasında fark yaratılmasıdır. Yukarıda verdiğimiz örnekte de görüldüğü üzere liyakat
özellikleri aynı olmakla birlikte sadece kadın olmak nedeniyle bireylerin işe alınmaması doğrudan ayrımcılıktır. Eşitler
arasında farklı muamele yapılmaktadır ( Dönmez,2012:12).
Hem AİHS, hem de AB hukukunda ayrımcılığın, benzer durumdaki kişilere farklı muamele edilmesiyle olabileceği gibi, farklı
durumlarda olan kişilere aynı şekilde muamele edilmesinden de ortaya çıkabileceği kabul edilmektedir. İkinci duruma ‘dolaylı’
ayrımcılık denilir, zira muamele farklı değildir, ama sonuçları farklıdır ve farklı özelliklere sahip insanlarca farklı şekilde
hissedilecektir (El Kitabı,2010:29). Irk Eşitliği Yönergesinin 2(2)b maddesine göre ‘tarafsız gibi görünen bir düzenleme, ölçüt
veya uygulama belli bir ırktan veya etnik kökenden olan kişileri başkalarına kıyasla belirli bir dezavantaj içine sokuyorsa dolaylı
ayrımcılık meydana geldiği kabul edilecektir. Dolaylı ayrımcılığın unsurları:
• Bir‘korunan temel’ itibariyle tanımlanan bir grubu
• Benzer durumdaki başkalarına kıyasla
• Önemli ölçüde daha olumsuz etkileyen tarafsız bir kural, ölçüt veya uygulama
Örneğin D.H. ve Diğerleri – Çek Cumhuriyeti davasında, çocukların genel eğitimden özel okullara aktarılmasının gerekli olup
olmadığını belirlemek için bir dizi zekâ ve uygunluk testi yapılıyordu. Bu özel okullar, zihinsel engelli olan veya farklı öğrenme
zorlukları çeken öğrenciler için tasarlanmıştı. Özel okullara yerleştirilmesi düşünülen bütün çocuklara aynı test uygulanıyordu.
Ancak, pratikte, bu test genel Çek nüfusuna dayalı olarak tasarlanmıştı ve sonuçta Roman öğrenciler düşük performans
gösterdiklerinden bunların %50 ila % 90’ı genel eğitim sistemi dışında eğitim görüyordu. AİHM bunun dolaylı ayrımcılık vakası
olduğunu tespit etti (El Kitabı,2010:30). Diğer bir örnek; iş yerinde tek tip bir kılık kıyafet uygulaması iş yerinin kurumsallığı
açısından gerekli bir uygulama görülebilir. Fakat tek tip kılık kıyafet uygulaması bir Sih’in sarık giymesine veya bir Müslüman
kadının başörtüsü takmasına engel oluyorsa dolaylı ayrımcılık sayılacaktır (Yücel,2015:73-74). AB hukukunda dolaylı ayrımcılığın
yasaklanması, şekli eşitliğin ötesine gidilerek maddi eşitliğin gerçekleşmesine ve ayrımcılıkla mücadelede önemli derecede mesafe
alınmasına katkı sağlamıştır.
2. 2. Nefret Söylemi
Nefret söylemi ve nefret suçu kavramları iki farklı kavramdır. Sözlük anlamı ile nefret, bir şeyden aşırı derecede hoşlanmama,
ondan iğrenme ve ona karşı kin duymayı ifade eder. Nefret söylemi de Amerikan kökenli bir deyim olarak sözlüklere girmiştir
(Şahinkaya,2016:5).Bu kavramın öncelikli olarak ırkçı nedene dayalı nefret ifadesiyle tanımlanması, tarihsel olarak Amerika’da
bu kavramın ortaya çıkışına neden olan ırkçı şiddet olaylarıyla doğrudan ilgisi bulunmasından kaynaklanmaktadır. Yaygın olarak
kullanılmakta ise de “nefret söylemi”nin evrensel düzeyde geçerli bir tanımı bulunmamaktadır (Şahinkaya,2016:7). Nefret
söyleminin uluslararası düzeyde kabul görmüş tek tanımı, 1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin nefret söylemiyle
ilgili aldığı Tavsiye Kararı’nda yer almaktadır. Bu kararda nefret söylemi şu şekilde tanımlanmaktadır: "Irkçı nefret, yabancı
düşmanlığı, anti-semitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her
tür ifade biçimi." Nefret söylemine değil ancak nefret suçuna ilişkin bir tanım veren AGİT’in, nefret suçu ve nefret söylemi
arasında da bir ayrım yaparak nefret suçuna yönelik tanımlaması ise şöyledir: “Nefret suçu, mağdur, mülk ya da suçun hedefi B
şıkkında tanımlandığı şekliyle bir grupla gerçek ya da edinilmiş bağlantısı, ilgisi, ilişkisi, destekçisi ya da üyesi olduğu için seçilerek,
mülke ya da kişiye karşı işlenen herhangi bir suçu kapsamaktadır (Vardal, 2015:135). Nefret söylemine ilişkin bir tanım içermese
de, ulus, ırk ve din temelli; şiddet, ayrımcılık ve nefreti kışkırtan eylemlerin önüne geçilmesine ilişkin uygulanacak kriterler ve
tavsiyeleri ele alan yakın tarihli diğer bir belge Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından gerçekleştirilen
Rabat Eylem Planına ilişkin çıktıda mevcuttur. Bu plana ilişkin uzman raporu, ifadeye yönelik ölçütler belirleyebilmek adına üç
çeşit ifadeden söz etmekte ve bunlar arasında ayrım yapılması gerektiğine değinmektedir. Buna göre ; “cezai suç teşkil eden bir
ifade”, “cezai suç teşkil etmeyen ancak sivil bir dava konusu olabilecek olan ifade”, ve “herhangi bir dava konusu olamayacak
olmakla birlikte tolerans, medeniyet ve başkalarının haklarına saygı duymak bakımından tedirginlik yaratan ifadeden söz
edilmektedir (Çelik,2015:212). Rapor, aynı zamanda nefret söylemini belirleyebilmek adına bazı ölçütlere yer vermektedir.
Bunlar; ifadenin bağlamı, ifadeyi dile getirenin kim olduğu, dile getirmekteki niyetin ne olduğu, ifadenin içeriği ya da formu,
söylemin ulaştığı kitlenin genişliği ve tehlikeye mahal verme olasılığıdır. Nefret söylemi, “nefret suçuna giden sürecin çıkış
noktası, yani nefret suçunun önünü açan tahammülsüzlüğün ve hoşgörüsüzlüğün dışa vurumudur. Hedef alınan gruplara
‘toplumda size yer yok’ mesajı yinelenerek verilir. Bu durum, kaçınılmaz olarak demokratik düzeni yıpratır; zira insanın en temel
hakkı olan ‘yaşama ve katılım hakkı’ ihlal edilmiş olur” (Demirbaş,2017:2695).
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2. 3. Nefret Suçu
Nefret Suçu, “failin din, dil, ırk, etnik köken, engelli olma, cinsiyet ve cinsel yönelime dair sahip olduğu önyargı ile bu
özelliklerden birine sahip olduğunu bildiği veya varsaydığı bir diğer kişiye karşı gerçekleştirdiği suç” şeklinde tanımlanmaktadır.
Hırsızlık, yağma, hakaret, yaralama, öldürme ve cinsel saldırı gibi suçların, yukarıda sayılan özellikleri taşıyan kişilere karşı önyargı
ile işlenmesi nefret suçunu oluşturur. Kişinin nefret suçunu işlemesinin nedeni, öteki olarak gördüğü gruba dahil kişiye maddi
veya manevi zarar vererek, o kişi üzerinden onun grubuna gözdağı vermektir (Demirbaş,2017:2698). Nefret suçu eylemlerinin
engellenmesinin ilk girişimi 1960‟lı yıllarda ABD‟de özellikle Yahudilere ve Siyahlara yönelik saldırıları engellemek amacıyla
başlatılmış olup nefret suçu kavramı 1986 yılında New York‟ta bir grup beyaz genç tarafından siyah bir kişiye yönelik ırkçı
saldırının gazete sayfalarında yer alması ile yaygın olarak kullanılmaya başlandı (Ataman’dan Aktaran Övet,2016:115). AGİT ise
nefret suçunu şöyle tanımlamaktadır: “Mağdurun, mülkün ya da suçun hedefinin, gerçek veya ırk, etnik köken, dil, renk, din,
cinsiyet, yaş, zihinsel ya da fiziksel engellilik, cinsel yönelim veya diğer benzer özellikler taşıyan bir grupla gerçek ya da öyle
algılanan bağı, aidiyeti, desteği ya da üyeliği nedeniyle seçildiği, kişilere veya mala karşı işlenen her türlü suçtur. Bir nefret suçunun
oluşması için, ceza kanununa göre işlenmiş olan bir suçun olması ve failin, bu suçu bir önyargı/nefret saikiyle gerçekleştirmiş
olması gerekir. Bu suçlarda failin mağdurdan kişisel olarak nefret etmesi aranmamaktadır. Önemli olan mağdurun ortak özellik
taşıdığı gruptur. Failin amacı, mağdura karşı suç işleyerek mensup olduğu gruba da bir gözdağı vermek ve toplumda
istenmediklerine dair mesaj yollamaktır (Övet,2016:116).
3. Türk Ceza Kanununda Nefret Ve Ayırımcılık Suçu
Nefret ve ayırımcılık (1)
Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)
(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır
(1) Bu madde başlığı “Ayırımcılık” iken, 2/3/2014 tarihli ve 6529 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir
TCK 122. maddesi 2014 yılı değişikliğinde ayırımcılık yanına nefret de eklenmiş ve madde içeriğinde bir kavrama daha yer
verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile madde metninde dil, ırk, renk gibi sınırlı olarak sayılan farklılıklardan kaynaklanan nefret
ibaresine yer verilmiştir. Böylelikle nefrete dayalı ayrımcılık vurgusu yapılmıştır. Ayrıca suçu oluşturan seçimlik hareketlerde de
değişiklik yapılmış, suçun cezası arttırılmıştır Ceza Kanunu’nun 2’nci kısım 7’nci bölüm hürriyete karşı suçlar başlığı altında
122’inci maddede düzenlenen suç için kanun koyucu nefret ve ayırımcılık ifadesini kullanmıştır. Belirtmek gerekir ki, Türkçe dil
bilgisi kuralları uyarınca terimin ayrımcılık olarak ifade edilmesi gerekmektedir ve Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de ayrımcılık
terimi yer almaktadır ancak kanun “ayırımcılık” ifadesini kullanmıştır.
"Nefret ve Ayırımcılık", TCK.'da yer alan bazı suçlarla benzerlik taşımaktadır. Bu suçların başında TCK. 216. maddede yer alan
"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu" gelmektedir. TCK.’da yer alan iki maddenin benzer yönü, TCK. 122.
maddede nefretin yer almasına karşı TCK. 216. maddede kin ve düşmanlık bulunmaktadır. Nefretin taşıdığı bir kimsenin
kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu, düşünce ve tiksintiye karşılık; kin öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık olarak
anlaşılmaktadır. Düşmanlık ise birinin kötülüğünü isteme, nefret etme, zarar vermeye çalışma anlamına gelmektedir. Nefret, kin
ve düşmanlık kavramlarının benzerliği, TCK. 122. maddesi ile 216. maddelerinin benzeştiği sonucunu meydana getirmektedir
(Bayraktar,2016: 69). Bununla birlikte iki suç farklı niteliklere sahiptir. Şöyle ki, nefret ve ayırımcılık suçu, bireyi birtakım
yoksunluklara sürüklemektedir. Bu suçta suç failinin duyduğu nefret şeklindeki önyargı ile, bireye, mal verilmemekte, hizmet
sunulmamakta, kişi işe alınmamaktadır. Oysa, TCK. 216. maddede mağdur doğrudan doğruya halk, topluluğu oluşturan belirsiz
kişiler olmaktadır (Bayraktar,2016:70). Ayrıca TCK. 122. maddede aleniyet aranmazken TCK. 216. maddedeki suç için aleniyet
öngörülmektedir. Bunun yanı sıra TCK. 216. maddenin meydana gelmesi için kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin
var olması aranırken, TCK. 122. maddede böyle bir koşul bulunmamaktadır.
3. 1. Suçla Korunan Hukuki Değer
Bu suç ile kişilerin onurları, kendilerine ait dini, etnik, mezhepsel ya da buna benzer özellikleri, mülkiyet hakkı, belli ölçüde alımsatım ve ticaret hakkı ve bazı hizmetlerden yararlanma hakları korunmaktadır (Özbek, Doğan, Bacaksız, Tepe,2017:
470).Öğretide suçla korunan hukuki değerin, insanlar arasında hukuka uygun olmayan bazı ayrımların yapılması suretiyle,
kişilerin hukukun kendilerine sağladığı hak ve özgürlüklerden keyfi olarak yoksun bırakılmamaları olduğu belirtilmektedir
(Özbek,vd.2017:470).Yargıtay korunan hukuki yararın “İnsanlar arasında ayrım yapılması engellenerek kişilerin hukuken geçerli
hak ve özgürlüklerden keyfi olarak yoksun bırakılmasının engellenmesi” olarak ifade etmişti (Yargıtay Kararı,2016).
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3.2. Maddi Unsur
Suçun faili herkes olabilir. Ancak maddenin getirmek istediği koruma sistemi gereği suçun failinin mağdur ile ayırt edici özellikleri
bakımından aynı gruptan olmaması gerekir. Bir başka deyişle fail ile mağdurun farklı etnik, cinsiyet, renk, siyasi düşüne, felsefi
inanç, din, mezhep vb. özelliklere sahip olmaları gerekir. Suçun mağduru bakımından kanunda herhangi bir özellik aranmış
değildir. Herke bu suçun mağduru olabilir.
Suçun maddi unsuru seçimlik hareket olarak düzenlenmiştir. Hükümde sayılan hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi suçun
oluşumu için yeterlidir.
. Kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasının, devrinin veya kiraya verilmesinin,
. Kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmanın engellenmesi
. İşe alınmanın engellenmesi
. Olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmanın engellenmesi
suçun maddi unsurunu teşkil eden fiillerdir.
3. 3. Manevi Unsur
122. maddenin birinci fıkrasında, “dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, veya mezhep
farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle…..”failin fiili gerçekleştirmesi, yani failin belirli bir saik ile hareket etmesi aranmıştır.
122. Madde ile AGİT’in nefret suçunda belirlemiş olduğu “saik” modellerinden düşmanlık modeli benimsenmiştir
(İnceoğlu,2018:371). Ayırımcılık fiilinin ispatı meselesi başlı başın bir sorun oluşturmakta ve ayırımcılık suçu zaten yargıya en az
yansıyan suçlardan biri iken maddeye “…farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle” ifadesinin eklenmesi yani suçun ancak
nefret saikinin varlığı halinde işlenebileceğinin kabulü ile, ispat çok daha güçleşmiş, suçun oluşumu neredeyse imkansız hale
gelmiştir (İnceoğlu,2018:371).
3. 4. Hukuka Aykırılık Unsuru
Failin sorumluluğunun oluşabilmesi için yapılan fiilin hukuka aykırı olması gerekir. O halde hukuk düzenine uygun yapılan
hareketler suç tipinde gösterilen hareketlere uygun olsa bile suç oluşmayacaktır.
Sonuç
Nefret ve ayırımcılık suçunun cezalandırılması, toplumun barış içinde yaşamasını sağlama amacını taşımaktadır. Nefret ve
ayrımcılık suçuna Türk Ceza Kanununda yer verilmesi olumludur. Ancak söz konusu düzenlemenin nefret suçu olduğunu kabul
etmek mümkün değildir. TCK 122’de sadece doğrudan ayrımcılık suçu düzenlenmiş, diğer ayrımcılık hallerine yer verilmemiştir.
Madde metninde korunan özellikler sınırlı olarak sayıldığı için ayrımcılık nedenlerinin arttığı günümüzde suçun kapsamının dar
tutulması eleştirilmesi gereken bir husustur. Yine de madde toplumsal ilişkilerde önleyici bir işlevi yerine getirecek bir özellik
taşımaktadır. Ayrıca suçun özel kastla işlenebilen bir suç olması diğer yönleri ile beraber bu suçun ispatlanmasını neredeyse
imkânsız hale getirmiştir. TCK’nın 122. maddesi bir ceza hukuku düzenlemesi olduğundan dolayı ispat yükünün sanığın aleyhine
yer değiştirmesi düşünülemez.
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OSMANLI DÖNEMİNDE VERGİYE KARŞI AKTİF TEPKİLER: VERGİ İSYANLARI
Ö. Emre KOÇ1 - Uğur ÇİÇEK2
Özet
Vergilerin ekonomik etkileri yanında sosyo-psikolojik etkileri de büyük önem taşımaktadır. Mükelleflerin vergiye karşı tutumları
uygulanan vergi politikalarına göre değişmektedir. Mükellefler vergiye karşı; vergiden kaçınma, üretimi-tüketimi kısma ve vergiyi
yansıtma gibi pasif tepkiler gösterebileceği gibi, vergi yükünün artmasıyla birlikte bu tepkiler verginin reddi ve isyanı gibi aktif
tepkilere de dönüşebilmektedir. Dünya tarihinde vergiye karşı çok fazla isyan yaşanmış ve hatta bunların bazıları rejimlerin
bazıları da iktidarların değişmesine neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nda da, uygulanan vergi politikalarına karşı, birçok
ayaklanma ortaya çıkmıştır. Özellikle iltizam usulünün uygulandığı dönemlerde mültezimler tarafından yapılan zulümlere karşı
oluşan tepkiler, öncelikle bireysel daha sonra da toplumsal ayaklanmalara dönüşmüştür. Bu çalışmada başta yaklaşık bir asır
boyunca devam eden ve çok geniş bir bölgeye yayılan Celali İsyanları olmak üzere Osmanlı Döneminde ortaya çıkan vergi
isyanları irdelenmektedir. Çalışmada öncelikle mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışları ile vergi oranları değiştikçe
göstermiş oldukları aktif ve pasif tepkilerin neler olduğu açıklanmaktadır. Çalışmanın amacı; geçmişte vergilendirme işlemlerinin
etkin bir şekilde yapılmamasının sonuçlarını belirterek, vergilendirme politikaları üzerinde vatandaşların sosyal ve psikolojik
yapılarının önemini açıklamaktır.
Anahtar Kelimeler
: Vergileme, Vergi İsyanı, Mükellef Davranışları
Jel Kodları
: H2, H29, H31
ACTIVE RESPONSES AGAINST TAX IN OTTOMAN PERIOD: TAX REBELLIONS
Abstract
The socio-psychological effects of taxes are of great importance as well as their economic impacts. Taxpayers' attitudes towards
tax vary according to the applied tax policies. The responses of taxpayers against tax may be tax avoidance, reduction of
production and consumption and reflection of taxes as passively, but with the increase of tax burden, these responses turn into
active responses such as tax refusal and rebellion. In the World history, there have been many rebellions against tax, and some
of these have even led to change some of the regimes and governments. In the Ottoman Empire, many rebellions emerged
against tax policies. Especially in the periods of tax farming, the reactions to the cruelty of taxmen, transformed firstly individual
and then collective rebellions. In this study, the tax rebellions in the Ottoman period, especially the Celali Rebellions which
have been continuing for nearly a century and spread to a very wide region, are examined. In this study, first of all, the attitudes
and behaviors of the taxpayers towards tax, and then the active and passive responses they react as the tax rates changed, are
explained. The aim of the study; is to specify the results of ineffective taxation operations in the past, to explain the importance
of social and psychological structures of citizens on taxation policies.
Keywords: Taxation, Rebellion, Tax Rebellion.
Jel Code: H2.
1. Giriş
Vergiler devlet tarafından karşılıksız ve hukuki bir cebirle alınmaktadır. Bu hukuki cebir devletin egemenlik gücüne
dayanmaktadır. Ancak devletin geçmişte bu gücünü etkin bir şekilde kullanamadığı dönemler yaşanmıştır. Vergileme yetkisine
sahip olan devlet bu yetkisini kullanırken, vatandaşlarının vergiye karşı tutum ve davranışlarına dikkat etmek zorundadır.
Vatandaşların vergiye karşı tutumları sempati, apati, antipati ve nefret olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Sempati aşamasında
vatandaşların vergiye karşı tutumları olumludur. Apati aşaması, vergiye karşı tutumun olumludan olumsuza doğru geçişindeki
ilk aşamadır. Antipati aşaması, vatandaşlar açısından vergilere karşı olumsuz davranışların belirginleştiği aşamadır (Aktan vd,
2002, s.121). Son aşamada ise, vergiye karşı nefret oluşmakta ve aktif tepkiler ortaya çıkmaktadır. Bu tepkiler devletin varlığını
tehdit edebilecek düzeye ulaşabilmekte ve vergi isyanlarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Vergiler bireyler tarafından ağır,
haksız ve adaletsiz olarak algılanmaya başladığında, vergiye karşı aktif bir tepkinin olabileceğinden söz edilebilmektedir. Tarihte
yaşanan isyanlar bu durumu doğrular niteliktedir (Gök, 2007, s.161).
Geçmişte uzun yıllar boyunca vatandaşların devlete karşı ayaklanmaları, devletin gücünü kötüye kullanması ve otoritenin
düşkünlüğü olmak üzere iki temel nedene bağlanmaktadır (Gökbunar, 2004, s.27). Tarihte Romalılarda, İngilizlerde, Fransızlarda
ve Osmanlıda devletin vergilendirme yetkisini kötüye kullandığı ve vergi isyanlarının ortaya çıktığı birçok olay yaşanmıştır. Vergi
1
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isyan veya ayaklanmalarında yer alan bireyler aynı zamanda toplumun da birer parçasıdırlar. Dolayısıyla bu durum, vergi
isyanlarının sosyolojik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Nitekim tarihteki bazı vergi isyanları, bireyleri
topluca hareket etmeye yönelterek sosyolojik bir kimlik açığa çıkartmışlardır (Gergerlioğlu, 2012, s.97). Öncelikle bireysel olarak
yaşanan tepkiler zaman içerisinde toplumsal hale dönüşerek, çoğu kez iktidarın veya rejimlerin değişmesiyle sonuçlanmıştır.
2. Osmanlı Döneminde Yaşanan Vergi İsyanları
Osmanlı Devleti’nde çeşitli nedenlerle vergi toplama yetkisinin devri söz konusu olmuş, fakat devlet teşkilatı yerine devletin
yetkilendirdiği kişi ya da grupların vergi tahsilatını gerçekleştirmesi ve bunların halk üzerinde keyfiyet ve baskı uygulaması isyan
hareketlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Gök, 2007, s.157). Osmanlı döneminde birçok vergi isyanı yaşanmış ancak bu
çalışmada, Celali İsyanları ve Atçalı Kel Mehmet İsyanı ele alınmaktadır.
2.1. Celali İsyanları
Celali isyanları, Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan isyan hareketlerinden, etkisi itibarıyla en geniş bölgeye yayılan ve en uzun
süren isyanlardır. Bu isyanların en önemli ve ayırt edici özelliği, isyanda bulunan grupların önemli bir bölümünün ağır vergi yükü
altında ezilmesi ve vergi zulmüne uğraması, ancak daha sonra kendilerinin de halka zulüm etmesidir (Aktan vd, 2002, s.200).
16. yüzyılın sonu ve 17.yüzyılın başlarında köylü mükelleflerin tarım gelirlerinin düşmesinin yanında devletin vergileri %100 ve
hatta %300’lere kadar yükseltmesinin yanı sıra vergi toplayanların zulmünden kurtulmak Celalilerin isyan etmelerinin temel
nedenlerinden biri olmuştur (Sevinç, 2010, s.268).
2.1.1. Şeyh Celal İsyanı (1519)
Şeyh Celâl Ayaklanması’nda, Şeyh Celal "yoksul insanların, topraksız köylülerin, ağır vergiler altında ezilenlerin hayatını
düzeltmek, onlara mutluluk getirmek için" yaklaşık 20 bin kişiyi toplamıştır. Bu ayaklanmaya katılanlara Osmanlı yöneticileri
tarafından "Celâli" adı verilmiş ve bu tarihten sonra da Osmanlılar, bu terimi ne türden olursa olsun bütün ayaklanmalar için
kullanmışlardır (Gökbunar, 2007, s.9). Bu ayaklanmayı bastırmak üzere hazırlanan ordunun yönetimi Ferhat Paşa’ya verilmiştir.
Ferhat Paşa, Şeyh Celal ve ordusunu 1518 yılında Erzincan’da karşı karşıya gelmiştir. Güçlü orduyu karşısında gören Şeyh
Celal’in kazma-kürekli olan tecrübesiz askerleri hızlı bir şekilde dağılmışlardır. Savaşa fazla dayanamayan ve yenileceğini anlayan
Şeyh Celal kaçmaya çalışırken yakalanmış ve Osmanlı askerleri tarafından kellesi kesilmiştir. Kesik başı içi süzme bal dolu bir
torbaya konulmuş ve bir kanıt ve zafer göstergesi olarak İstanbul’a götürülmüştür. Şeyh Celal’in öldürülmesi ile de isyan sona
ermiştir (Çetin; 2018, s.23).
2.1.2. Baba Zünnun İsyanı (1525)
Baba Zünnun Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bozok’ta yaşayan birisiydi (Aktan vd., 2002, s.209). İl yazıcısı Kadı
Muslihiddin’nin arazi vergilerini artırması sonucu çevresindeki halk kitlesi ile bir isyan başlatmıştır. Halka çeşitli zulümler
yapmaktan çekinmeyen sancakbeylerinin 200 akçe vergisini ödeyemeyen Sülün Oğlu Kadri Hoca adındaki Bektaşi dedesinin
ceza olarak saç ve sakallarının zor kullanarak köküne kadar kestirilmiş olması Baba Zünnun isyanını başlatan kıvılcım olmuştur
(Takmakçıoğlu, 2006, s.102). Osmanlı Devleti; Rumeli beylerbeyi, Sivas beylerbeyi ve Maraş beyini bu isyanı bastırmak için
görevlendirmiştir. Bu ayaklanma bastırılmış ve sonucunda Baba Zünnun ile birlikte çevresinde bulunan halktan da çok can kaybı
yaşanmıştır. Rumeli beylerbeyi Hüseyin Paşa da bu ayaklanma bastırılmaya çalışılırken öldürülmüştür (Çetin, 2018, s.24).
2.1.3. Kalender Çelebi İsyanı (1528)
Ayaklanmalar birbirini takip etmiş; Çukurova Bölgesi’nde Domuzoğlan, Bağçe Bey ve Mustafa oğlu Veli Halife ayrı ayrı isyanlar
çıkarmışlarsa da bunlardan en önemlisi Kalender Çelebi'nin İsyanı (1528)’dır. Bu ayaklanmanın diğer ayaklanmalardan daha
büyük ve şiddetli olması nedeniyle, ayaklanmayı bastırmak için bizzat Vezir-i Azam İbrahim Paşa tarafından bir ordu harekete
geçmiş, fakat Kalender Çelebi tarafından ağır bir bozguna uğratılmıstır. Ancak, ayaklanmanın asıl nedenini araştırarak Kalender
Çelebi'nin etrafına toplanan kişilerin çoğunun, dirlikleri kesilmiş sipahilerin oldugunu tespit etmesi üzerine İbrahim Paşa dirlikleri
ellerinden alınan beyleri çağırarak dirliklerinin geri verileceğini taahhüt etmiş ve bunun üzerine bu kişiler Kalender Çelebi'nin
yanından ayrılmışlar, 300-500 kisi ile kalan Kalender Çelebi de kolayca mağlup edilerek ayaklanma sona erdirilmiştir (Gökbunar,
2007, s.10).
2.1.4. Karayazıcı İsyanı (1598)
1598 yılında Karayazıcı Abdülhalim Bey; sekbanlık, bölükbaşılık, kale muhafızlığı yapan ve hatta Celali eşkıyalarıyla mücadele
eden birliklerin başında kumandanlık yapan bir kişi olup, kendisine bu hizmetlerinden dolayı sancakbeyliği verilmiştir. Ancak
kaymakamlığa bir başka bey atanınca isyan etmiştir. Gerek Karayazıcı'nın kendi kişiliğinde ve gerekse köylü olsun, asker olsun,
ayaklamaya katılanların ortak yönü, dirliklerinin kesilmesini önlemek ve vergi yükü artışına tepki göstermektir (Yetkin, 1984,
ss.134-145). Karayazıcı isyanından en çok zarar görmüş olanlar; mülkü herkesten fazla olan kadılar, müderrisler, ayan ve eşraflar
olmuştur.
2.2. Atçalı Kel Mehmed İsyanı (1829-1830)
Kel Mehmed liderliğinde meydana gelen ve tam anlamıyla bir halk hareketi olarak bilinen bir isyandır (Aktan vd, 2002, s.214).
Bu ayaklanmanın sebebi; yerel yöneticilerin halka karşı kötü tutum ve davranışlarının yanı sıra artırdıkları vergilerdir. Bu
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ayaklanmaya Zeybekler, Yörükler ve şehir esnafı ortak hareket ederek ayaklanmıştır (Çetin, 2018, s.30). Sosyal eşkıya olarak
nitelendirebileceğimiz Atçalı Kel Mehmed yoksul bir köylünün oğlu olup, zengin bir köylünün kızıyla evlenmek istemiş, fakat
evliliğinin engellenmesi üzerine de dağa çıkmıştır. Mehmed, kızı dağa kaçırdıktan sonra eşkıyalığa başlamış ve kısa sürede
etrafında 7000 kişi toplanmıştır (Gökbel ve Şölen, 1936, s.107).
Aydın, Sığla, Menteşe ve Saruhan sancaklarını yöneten İzmir Muhafızı komutanı Hasan Paşa Aydın ve çevresinin yönetimini
görevlendirdiği mültezimler ve voyvodalara teslim etmiştir. Hasan Paşa’dan korkan halk voyvodaların baskısına ses
çıkaramamıştır. Hasan Paşa’nın Akdeniz muhafızlığına atanması ve askerlerin savaştan dolayı şehir dışında bulunmaları şehirde
bir otorite eksikliğinin doğmasına sebep olmuştur. 1829 yılında bu otorite eksikliğinden faydalanan Atçalı Kel Mehmed isyan
etmiştir. Kel Mehmed’in Aydın kazaları ile Manisa’nın Turgutlu, Denizli’nin Buldan, Kula, Esme kazalarını da zaptetmesi çevre
kasaba ve sancaklarda korku ve tepki yaratmıştır. II. Mahmut gelen şikayetlerin artması üzerine İbrahim Paşayı ayaklanmayı
bastırmakla görevlendirmiştir. İbrahim Paşa kendi kuvvetleri ve Aydın Mütesellimi İlyas Ağa, Saruhan Mütesellimi Hacı
Mehmed Ağa ve Tavaslı Osman Ağa’nın kuvvetleri ile birlikte 19 Aralık 1829 günü Aydın’ı Atçalı Kel Mehmed’in kuvvetlerinden
arındırmış ve 10 Haziran 1830 tarihinde Aydın'a yakın bir köyde Atçalı Kel Mehmed’i öldürerek ayaklanmayı tamamen sona
erdirmişdir (Gökbunar, 2004, ss.32-33)
3. Sonuç
Osmanlı Devleti’nin çeşitli dönemlerinde vergilerin toplanması için görevlendirilen kişi veya grupların vergilendirme yetkisini
kötüye kullanması nedeniyle birçok isyan çıkmıştır. Özellikle iltizam sisteminin uygulandığı dönemlerde mültezimlerin halka aşırı
derecede zulüm etmesi, ilk başta bireysel olarak ortaya çıkan tepkilerin zaman içerisinde toplumsal bir tepkiye dönüşerek
isyanlara yol açmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan vergi isyanlarının bazılarında halk kahramanları ortaya
çıkarken bazıları da ya yöneticilerin ya da padişahın değişmesine neden olmuştur.
Günümüzde vergilerin çağdaş özellikleri arasında yer alan; hukuki bir zorlamaya dayanması, para ile ödenmesi ve vergilendirme
yetkisine sahip kurumlarca alınması gibi özelliklerin ortaya çıkmasında tarihte yaşanan bu isyanların etkisi olduğu görülmektedir.
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7143 SAYILI VERGİ AFFI YASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet TEKİN1 - Selcan ÜNAL2
ÖZET
Türkiye’de 1906 yılından günümüze kadar siyasi, ekonomik, teknik ve mali gerekçeler gösterilerek çok sayıda vergi affı yasası
çıkarılmıştır. Ülkemizin vergilendirme sistemine ait en büyük problemlerinden birisi vergi affı uygulamalarının sıklığıdır.
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar 33 kez vergi affı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin bu uygulama sıklığının
olumsuz etkilerini farkı alanlarda yaşadığı söylenilebilir. Çalışmada Türkiye’de vergi affının yeri ve hukuki niteliği ele alınarak
kapsamı ve özelliklerinden bahsedilecektir. Vergi affı neden çıkarılır sorusuna detaylı cevap bulunacak ve son vergi affı 7143
Sayılı Kanun içeriği anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Af, Vergi Affı, 7143 sayılı yasa.
Jel Kodları
: H20,H21,H29
EVALUATION OF TAX AMNESTY LAW NO. 7143
ABSTRACT
In Turkey from 1906 to the present political, economic, technical and financial goals for numerous tax amnesty law was enacted.
One of the biggest problems of our country's taxation system is the frequency of tax amnesty practices. Tax amnesty has been
implemented 33 times since the proclamation of the Republic. It can be said that our country experiences the negative effects
of this frequency of application in different areas. Location and legal nature of the tax amnesty in Turkey in the study will be
discussed by considering the scope and nature. A detailed answer to the question of why the tax amnesty is issued will be found
and the final tax amnesty will be explained in the content of law no 7143.
Keywords: Amnesty, Tax amnesties, Law of no 7143.
Jel Codes : H20,H21,H29
1.GİRİŞ
Türkiye’de 1906 yılından günümüze kadar siyasi, ekonomik, teknik ,mali ve sosyal gerekçeler gösterilerek çok sayıda vergi affı
yasası çıkarılmıştır. Ülkemizin vergilendirme sistemine ait en büyük problemlerinden birisi vergi affı uygulamalarının sıklığıdır.
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar 33 kez vergi affı uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada Türkiye’de vergi affının yeri ve hukuki niteliği ele alınarak kapsamı ve özellikleri incelenmeye çalışılacak ve7143 Sayılı
Kanun kapsamı ele alınacaktır.
2. AF VE VERGİ AFFI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
2.1.Affın, Mali Affın ve Vergi Affının Tanımı
Af, bir suçlunun ya da suç şüphesi altındaki birinin yapmış olduğu yasaklı eylem neticesinde devletin genel bir hukuksal işlemiyle
uygulamış olduğu cezai yaptırımlardan kısmen veya tamamen, belirli bir zaman dilimi içerisinde feragat etmesidir af, bir suçlunun
ya da suç şüphesi altındaki birinin yapmış olduğu yasaklı eylem neticesinde devletin genel bir hukuksal işlemiyle uygulamış
olduğu cezai yaptırımlardan kısmen veya tamamen, belirli bir zaman dilimi içerisinde feragat etmesidir (Helmut , 2010, s. 28).
Mali af kavramı, kapsam olarak daha geniş ve içerik olarak daha belirsizdir. Mali af kavramının içeriğini sadece vergiler
oluşturmamaktadır. Vergilerin yanı sıra kamuyu ilgilendiren para ve idari cezalar, SGK borç ve cezaları, özel hukuk ilişkisi sonucu
doğan mülk ve teşebbüs gelirleri, ecri misiller, devlet bankalarının çiftçilere verdiği krediler de girmektedir (Özden, 1992, s. 5859). Yapılan tanımlamadan da anlaşılacağı üzere mali af, vergi affını da kapsayan bir kavramdır. Bu açıdan vergi affı kavramının
sınırları daha belirgin ve ifade ettiği mana daha anlaşılır olmaktadır. Kısaca vergi affı, vergi hukukunda gerçekleştirilen af
anlamına gelmektedir (Dönmez, 1992, s. 12-16). Türk vergi hukukunda vergi affı; terkin, tasfiye, vergi cezalarının tasfiyesi,
tahsilatın hızlandırılması, özel uzlaşma yoluyla tahsil ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi dolaylı anlatımlarla ifade
edilmiştir (Dönmez, 1992: 10-11).
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2.2. Türk Vergi Hukukunda Vergi Affın Yeri ve Hukuki Niteliği
Af yetkisi, kaynağını Anayasa’dan almaktadır. Anayasa’nın 73’üncü ve 87’inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde vergi affı
çıkarma yetkisi doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) aracılığı ile gerçekleştirilir. Şöyle ki;
1982 Anayasası’nın vergiye ilişkin düzenlemesi “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı ikinci kısmının “Siyasi Hak ve Ödevler” ile
ilgili dördüncü bölümünün “Vergi Ödevi” başlığı taşıyan 73. Maddesinde yapılmıştır.
Anayasamızın 73. Maddesinin 3. fıkrasında vergilerin kanuniliği ilkesi hükme bağlanmıştır. Kanunilik ilkesi, devletin
vergilendirme yetkisini sadece kanun çıkartmak suretiyle kullanmasıdır. Bu ilke demokratik ülkelerde vergilendirme yetkisinin
yasama organı eliyle kullanılması biçiminde ortaya çıkar. Verginin kanunla konulması, vergi yüküne etki eden tüm unsurların
kanunla düzenlenmesine bağlayıcı bir sınır çizer (Şenyüz, Yüce, & Gerçek, Vergi Hukuku, 2016: 24).
1982 Anayasası’nın affa ilişkin düzenlemesi “Cumhuriyetin Temel Organları” başlıklı üçüncü kısmının “Yasama” ile ilgili birinci
bölümünün “TBMM’nin Görev ve Yetkileri” başlığını taşıyan 87. Maddesinde yapılmıştır.
Anayasamızın 87. Maddesinde yasama organına, TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluk kararı ile genel ve özel af çıkarma
yetkisi verilmiştir.
Ayrıca anayasamızın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin yer aldığı 104. Maddesinde “…Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama
sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak…” ifadesi ile cumhurbaşkanına af konusunda yetki verilmektedir.
Kaynağını Anayasadan alıp, teknik yönleriyle Ceza Hukukunda yer alan af kavramı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
“Yaptırımlar” başlıklı üçüncü kısmının “Dava ve Cezanın Düşürülmesi” ile ilgili dördüncü bölümünün “Af” başlığı taşıyan 65.
Maddesinde düzenlenmiştir.
Türk Ceza Kanunu’nun 65. Maddesine göre af, genel af ve özel af olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel af, cezayı ve suçu
ortadan kaldırırken, özel af ise sadece cezayı ortadan kaldırır. Yani genel af, sadece işlenilen suça verilen cezayı değil, aynı
zamanda yapılan eylemin suç olma niteliğini yok eder. Halbuki özel af, sadece kararı verilmiş cezayı ortadan kaldırır, azaltır veya
farklı bir cezaya çevirir (Gözler, 2001: 298).
Kaynağı Anayasa olan ve teknik yönleri bakımından Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan af, uygulamada Vergi, Borçlar ve
İdare Hukukunda da yer almaktadır. Özellikle Vergi Hukukunda sıklıkla gerçekleştirilen af, kapsamına göre mali af ve vergi
affı ayrımına tabi tutularak adlandırılmakla birlikte Vergi Usul Kanunu ve diğer kanun metinlerinde bahsi geçmemekte,
tanımlaması yapılmamaktadır.
2.3. Vergi Affının Kapsamı ve Özellikleri
Vergi affının kapsamına vergi asılları, vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri girmektedir. Vergi aslının bir kısmını veya
tamamını içeren af düzenlemeleri Anayasaya aykırı olduğundan, vergi aslının afta yer almaması gerekmekte ve bu görüş genel
kabul görmektedir (Duran, 2003, s. 206).
TBMM geçmişten günümüze vergi aflarını farklı şekillerde ve kapsamlarda düzenlemiştir. Bunlar şöyledir:
•

“Genel af yasaları içerisinde birkaç madde ile düzenlenen vergi affı veya özel olarak çıkarılan vergi yasaları.

•

Sadece vergi cezalarının affına ilişkin düzenlemeler veya sadece belirli vergi ve cezalarının affını kapsayan af kanunları.

•

Hem ödemesi gerçekleştirilmeyen vergi aslı ile hem de bu cezalar için öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezaların affı ile
ilgili düzenlemeler

•

Ödeme kolaylığı olarak nitelendirilebilecek borçların zamana yayılıp, taksitlendirilerek ödenmesini sağlayan
düzenlemeler

•

Kısa süreli bir defaya mahsus ya da uzun süreli ve tekrarlamalı vergi affı düzenlemeleri.

•

Matrah artırımları, stok affı gibi spesifik konularda yapılan af benzeri düzenlemeler” (Arıkan & Yurtsever, 2004, s. 60)
ile

• Dar ve tam mükellef ayrımı gözetilerek kapsamı belirlenen vergi afları şeklindedir (Kargı, 2011, s. 102).
Vergi affının tanımından ve kapsamından yola çıkarak taşıdığı özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz:
•

Vergi affı kanun ile çıkartılır.

•

Vergi affı çıkarılması neticesinde devlet hakkı olan alacağından ve/veya cezalandırma yetkisinden vazgeçmektedir.

•

Vergi affı geçmişe yürür ve etkilerini geçmiş olaylar üzerinde meydana getirir (Aygün, 2012) .

•

Vergi affından yararlanma gönüllülük esasına dayanmaktadır. Fakat affa katılmayan mükellefler af sonrası yakalanmaları
durumunda önceki cezalara kıyasla daha ağır ceza alabilmektedir (Kargı, Türkiye'de Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine
Etkisi, 2011).

129

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia
2.4. Vergi Afları İçin Af Yanlısı ve Af Karşıtı Görüşler
Ülkemizde 1906 yılında gerçekleşen ilk vergi affından bugüne kadar af, bürokratlar ve bilim insanları tarafından üzerinde
tartışılan ve sürekli gündemde olan bir konu olmuştur. Bu tartışmanın taraflarından affı savunanlar ve affın karşıtı olanların yanı
sıra hem olumlu hem de olumsuz yönlerini birlikte ele alanlar olmuştur.
Affın olumlu yönlerini ifade eden yazarlar affın gerekliliğini mali, ekonomik, siyasi ve psikolojik olmak üzere birçok nedene
bağlamışlardır. Bu nedenler arasında; devletin yaşadığı olağanüstü dönemlerden sonra çıkarttığı affın yatıştırıcı etkisi (Dönmez,
1992), vergi denetimi yetersizliğinin meydana getirdiği olumsuz etkilerin azaltılması (Tekin & Çelikkaya , Vergi Denetimi, 2016),
mükellefler arasında mali mevzuatın karmaşıklığından dolayı ödevlerini yerine getiremeyenlerin buna bağlı mağduriyetinin
azaltılması (Çağan, 1972, s. 115), vergi aflarının kısa vadede vergi gelirlerini arttırıcı etkisi olması ve af sonrasında mükelleflerin
vergiye gönüllü uyumunun artması (Alm, 1998, s. 3), son olarakta ekonomik ve mali krizlerden sonra vergi borcunu veya vergi
cezasını ödemekte güçlük çeken mükelleflere af getirilmesi ile toplumsal barışa katkı sağlanması (Aygün, 2012, s. 89) yer
almaktadır.
Af karşıtı olanların bu düşüncede olma nedenleri arasında; siyasi ve mali amaçlarla sık sık çıkarılan vergi aflarının vergilemede
adaleti zedelemesi ve kişilerin yasalara olan saygısını azaltması (Çağan, 1972, s. 121), af uygulamasının uzun vadede gelir kaybına
yol açması (Arıkan & Yurtsever, 2004), çıkarılan afların haksız rekabet ortamı oluşturması (Dönmez, 1992, s. 61), mükellefin
vergilemeye gönüllü uyumunu zedelemesi ve cezaların caydırıcı özelliğini ortadan kaldırması, son yıllarda Tahsilat Genel
Tebliğleri aracılığı ile çıkarılan afların Anayasanın 73. maddesi ve AATUHK’nın temel normuna aykırılık teşkil etmesi (Gerçek ,
2001, s. 150) ve mali suçların genellikle bilinçli yapılan suçlar olarak görülmesi ve bu yüzden affa layık görülmemesi (Keleş, 2002,
s. 83) yer almaktadır. Affın olumsuz etkilerini ele alan çalışmaların ortak noktası, affın vergilemede adaleti sarstığı ve vergilemeye
gönüllü uyumu ortadan kaldırdığı düşüncesidir.
3. 7143 Sayılı Kanun İçeriği
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kapsamı
şu şekildedir:
• VUK Kapsamına Giren,
31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken
beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.
2018 yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme
faizleri, gecikme zamları.
31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce,
➢ 1111 sayılı Askerlik Kanunu,
➢ 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
➢ 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,
➢ 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
➢ 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,
➢ 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,
➢ 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
➢ 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
➢ 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,
➢ 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
➢ 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para
cezaları,
• Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince,
➢ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen,
➢ 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine
takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları.
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•

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı
hâlde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

•

31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük
yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

•

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun
yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş
olan; kanunda bahsi geçen durumlarda hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
alacakları ve ilgili kanunları gereğince takip edilen 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem
vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

•

İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları.

• Belediyelerin,
213 sayılı Kanun kapsamına giren, ve 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu
tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2018
yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme
faizleri, gecikme zamları,
Vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde aşağıdan bahsi geçen kanunların yayımı tarihi itibarıyla
ödenmemiş,
➢ 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
➢ 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
➢ 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları
ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
➢ 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11 inci maddesine göre katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
➢ 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara
bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakları,
➢ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı
fer’i alacakları hakkında uygulanır.
7143 sayılı kanun metninde,
➢ Kesinleşmiş alacaklar
➢ Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar
➢ İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler
➢ Matrah ve vergi artırımı
➢ İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
➢ Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
➢ Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para
cezaları
➢ Ortak hükümler
➢ Diğer hükümler
➢ Mücbir sebep hâli sonlandırılan bazı yerlerdeki beyan ve bildirimler,
şeklinde bulunan başlıklar için detaylı açıklamalarda bulunulmuştur.
Söz konusu Kanun ile,
➢ 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
➢ Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
➢ Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
➢ Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
➢ Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
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➢ Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
➢ İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
➢ Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
➢ Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
➢ İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
➢ Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
➢ Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
➢ Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
➢ Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
➢ Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019).
28 Aralık 2018'de Resmi Gazetede yayımladığı 7159 sayılı Kanun ile;
7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken
tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar,
ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte,
ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılacak. Ancak bu kapsamda ödeme yapacaklar, hesaplanan tutarların
tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmaması, hesaplanan tutarların
tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmaması ve diğer indirim hükümleri
düzenlemelerinden faydalanamayacaklardır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019).
2018 yılı içinde çıkartılan 7143 sayılı Kanun kapsamında, vadesi geçmiş borçlarını yapılandıranlar; ilk 2 taksiti zamanında ödemek,
sonraki taksitleri bir yıl içinde arka arkaya 3 kez ödememezlik yapmamak şartı ile 36 ay sistem içinde kalabileceklerdi.
Vadesi geçmiş vergi borcu için başvuran mükellef sayısı 5.950.316, ihlal eden mükellef sayısı 2.459.214'dür. Buna göre ilk iki
taksit sonucunda mükelleflerin yüzde 41.32'si şartları ihlal ederek yapılandırma hükümlerinin dışına çıkmıştır. Yapılandırılan
toplam vergi borcu tutarı 70 milyar lira, tahsilat ise 13.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Yani yapılandırılan tutarın ancak yüzde
19'u tahsil edilebilmiştir. Vadesi geçmiş sigorta prim borcu nedeniyle başvuru yapan mükellef sayısı 1.270.402, ihlal eden
mükellef sayısı ise 562.000 kişidir. Başvuranların yüzde 44,23'ü şartları ihlal ederek yapılandırma kapsamı dışına çıkmışlardır.
Sigorta prim borcu nedeniyle yapılandırılan tutar 43.4 milyar lira olup tahsilat 3.2 milyar olarak gerçekleşmiştir (Türkmen, 2019).
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bütçe tahsilatı rakamlarına göre af kanunlarından (6736,
7020 ve 7143 Sayılı Kanunlar) Nisan 2019 tarihine kadar toplamda 60 milyar 69 milyon TL tahsilat yapıldı. Bu tahsilatın 18
milyar 207 milyon TL’si 7143 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilmiştir. 2017 yılında Af Kanunlarından 28 milyar 191 milyon
TL tahsilat yapılırken, 2018 yılında 25 milyar 165 milyon TL gelir elde edilmiştir. 2019 yılının ilk 4 ayında ise tahsilat tutarı 6
milyar 711 milyon TL’ye ulaşmıştır.
2018 yılı verilerine göre, 7143 Sayılı Kanun kapsamında 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi dairelerinden tahsil edilen gelirlerin
toplam tutarı 13.658.698.796 TL, diğer kurumlardan tahsil edilen gelirlerin toplam tutarı 116.418.342,05 TL olup, toplam
13.775.117.138,05 TL'dir.
2019 yılı verilerine göre, 7143 Sayılı Kanun kapsamında 30 Nisan 2019 tarihine kadar vergi dairelerinden tahsil edilen gelirlerin
toplam tutarı 18.088.201.119 TL, diğer kurumlardan tahsil edilen gelirlerin toplam tutarı 118.365.437,70 TL olup, toplam
18.206.566.556,70 TL'dir.
Son 3 yılda af kanunlarından 60 milyar 69 milyon TL tahsilat yapılmıştır. 7143 Sayılı Kanun kapsamında 18 milyar 207 milyon
TL, 7020 Sayılı Kanun kapsamında 4 milyar 302 milyon TL ve 7020 Sayılı Kanun kapsamında 37 milyar 560 milyon TL tahsil
edilmiştir (Yılmaz, 2019).
4. SONUÇ
Vergiler bir ülkenin en önemli kamu gelir kaynağıdır. Bir kazanç elde eden veya ekonomik faaliyette bulunup vergiyi doğuran
olayla ilişkisi olan her gerçek ve tüzel kişi elde ettiği gelirinin yasalarla belirlenen oranını, karşılık beklemeden devlete vermek
mecburiyetindedir. Vergi ödevini yerine getirmeyen mükellefler açısından bir şans, devlet tarafından hızlı gelir kaynağı olarak
görülen vergi affı, ülkemizde uygulanma sıklığından dolayı gündemde kalan bir konudur. Hatta uygulama sayısının fazlalığından
dolayı vergi afları, olağan bir uygulama olarak algılanmaya başlamıştır.
Kapsamı geniş bir kanun olan 7143 sayılı kanundan beklenilen tahsilatın elde edilemediği görülmektedir. Kısa aralıklarla çıkarılan
vergi affı yasaları toplumda vergi ahlakı ve bilincinin oluşmasını olumsuz yönde etkileyebilecektir. Vergi af yasalarının sıkça
çıkarılma öngörüsü; vergi tahsilat oranlarının düşmesine neden olabilecektir.
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6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEMİNAT UYGULAMASI
Ahmet TEKİN1 - Gülnihal Can Avşar2
ÖZET
Sosyal devlet anlayışının kabulünün artması kamu hizmetlerinin artmasına ve dolayısıyla kamu harcamalarının da artmasına
neden olmaktadır. Kamu alacaklarının bu nedenle önemi artmaktadır. Kamu alacaklarının daha kısa sürede ve etkin olarak tahsil
edilmesi zorunluluğu sonucu, bu alacaklar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip
edilmektedir. 6183 sayılı Kanunun birinci kısmının ikinci bölümünde kamu alacaklarının korunmasına ilişkin hükümler
düzenlenmiştir. Kamu alacağının tahsilini güvence altına alan önlemlerden ilki olarak Kanun’da teminat kurumu yer almaktadır.
Teminat müessesinin ulaşmak istediği nihai amaç devletin alacağının tahsilinin garanti altında tutulmasıdır. Böylece borçluya bir
yandan borcunu ödemesi için şans verilmekte, diğer taraftan alacaklı idarenin alacağını tahsil edememesi halinde teminatın paraya
çevrilmesi yolu ile gelir kaybının önlenmesi sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: teminat, kamu alacağının güvenliği, önlem.
Jel Kodları
: K34, K39, K40
APPLICATION OF QUARANTEE UNDER THE LAW NO. 6183
ABSTRACT
The increase in the acceptance of the social state understanding leads to an increase in public services and thus an increase in
public expenditures. Therefore, the importance of public receivables is increasing. As a result of the necessity to collect public
receivables in a shorter time and more effectively, these receivables are followed within the framework of the Law No. 6183 on
Collection Procedure of Assets. In the second part of the first part of the Law no. 6183, provisions regarding the protection of
public receivables are regulated. The first of the measures that guarantee the collection of public receivables is the guarantee
institution in the Law. The ultimate aim of the guarantee institution is to guarantee the collection of the receivables of the state.
Thus, the debtor is given a chance to pay his debt on the one hand, and on the other hand, the loss of income is prevented by
converting the collateral into money if the creditor administration fails to collect its receivables.
Key Words: To Request the Guarantees, Precautionary ,securing
JELCodes: K34, K39, K40
GİRİŞ
Sosyal devlet anlayışının kabulünün artması kamu hizmetlerinin artmasına ve dolayısıyla kamu harcamalarının da artmasına
neden olmaktadır. Kamu alacaklarının bu nedenle önemi artmaktadır. Kamu alacaklarının daha kısa sürede ve etkin olarak tahsil
edilmesi zorunluluğu sonucu, bu alacaklar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip
edilmektedir. 6183 sayılı Kanunun birinci kısmının ikinci bölümünde kamu alacaklarının korunmasına ilişkin hükümler
düzenlenmiştir. Kamu alacağının tahsilini güvence altına alan önlemlerden ilki olarak Kanun’da teminat kurumu yer almaktadır.
Teminat müessesinin ulaşmak istediği nihai amaç devletin alacağının tahsilinin garanti altında tutulmasıdır. Böylece borçluya bir
yandan borcunu ödemesi için şans verilmekte, diğer taraftan alacaklı idarenin alacağını tahsil edememesi halinde teminatın paraya
çevrilmesi yolu ile gelir kaybının önlenmesi sağlanmaktadır.
1. TEMİNATA İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE
Teminat Kavramı
Türk Dil Kurumuna göre “güvence” şeklinde tanımlanan teminat, bir hakkın güvence veya garanti altına alınması demektir.
Hukuki çerçeveden bakıldığında teminat geniş olarak, bir borcun zamanında ve uygun bir şekilde ödenmesini sağlayabilmek için
verilen bir garanti olarak tanımlanmaktadır (YILMAZ, 2005, s. 1220).
Teminat ayni ve şahsi olarak verilebilmektedir. Menkul ve gayrimenkul mal rehini ayni teminata; kefalet sözleşmesi ise şahsi
teminata örnektir (GERÇEK, 2013, s. 21).
Teminat gösterme yükümlülüğü özel karakterli veya kamu karakterli kanunlardan kaynaklanabilir. Özel karakterli kanunlarda;
Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu gibi pek çok kanunda
1
2

Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
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teminata ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Başta Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun olmak üzere; Vergi
Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu gibi kamu karakterli
kanunlarda da teminat uygulamasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.
Çalışmamızda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda yer alan teminat uygulaması incelenecektir.
Dolayısıyla öncelikle mali teminat kavramının açıklanmasında fayda vardır. Mali teminat, vergilendirme işlemlerinde, kamu
alacaklarıyla ilgili haciz işlemlerinde, bu süreçlerde mükellef yararına yapılan işlemlerde, gümrük işlemlerinde ve kamu ihale
işlemlerinde kanunda açıkça düzenlenen hallerde söz konusu olabilen, kanuni düzenlemeler ile teminat olarak kabul edilen
değerlerin önceden güvence olarak ortaya konmasıdır (GERÇEK, 2013, s. 23).
Teminatın Hukuki Dayanağı Ve Niteliği
Sosyal hukuk devletinin bir gereği olarak, vergi tahsilatının güvence altına alınmasında ilk başvurulan yöntem olan teminat
müessesesinin hukuki dayanaklara bağlanması önem taşımaktadır. Bir ülkenin hukuk sisteminin dayanakları o ülkenin, birincil
kaynaklarının temelini oluşturan Anayasa, kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, Anayasa
Mahkemesi Kararları, içtihadı birleştirme kararları ile ikincil kaynakları olan; tüzükler, yönetmelikler, genel tebliğler, sirkülerler,
genelgeler, yargı kararları, örf ve adetlerden oluşur.
1982 Anayasası’nın 73. maddesinin 3. bendi olan ‘‘Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir
veya kaldırılır’’, hükmü ile birlikte, vergilerin konulması, değiştirilmesi ve kaldırılabilmesi kanuna dayandırılmıştır. Bu düzenleme
vergilerin kanuniliği ilkesinin bir gereğidir ve anayasal güvence altına alınmıştır. Vergilerin kanuniliği ilkesi geniş kapsamda;
verginin konusu, matrahı, mükellefi, oranı, vergiyi doğuran olayı (vergilendirme işleminin sebep unsuru) ve ödenme zamanının
kanunla saptanmasının yanı sıra verginin tarh ve tahsil işlemlerinin de kanuna uygun olarak yapılması gereğini ifade eder. Bu
bağlamda verginin kanuniliği ilkesine göre hem vergilerin hem de vergiden doğan ödev ve usul ilişkilerinin kanunla düzenlenmesi
gerekmektedir. Dolayısı ile vergi alacağının tahsilini güvence altına alacak olan teminat müessesesinin de kanuni düzenlemelere
dayandırılması bu ilkenin paralelinde bir uygulamadır. İstenecek teminat miktar olarak kayba uğratılan vergi kadar olmalıdır. Aksi
takdirde egemenlik gücüne dayanarak keyfi uygulamalara gidilmesi dolayısıyla mükellef hakları zedelenecektir. Bu nedenle bu
yetkinin anayasa ve kanunlarla sınırlarının çizilmesi hem alacaklı kamu idareleri açısından hem de mükellef açısından adaletli bir
vergi sisteminin en temel zorunluluğudur.
Teminat isteminde taraflar alacaklı olan kamu idaresi ve kamu borçlusu olan mükelleftir. Teminat verilmesi halinde borçlunun
malvarlığı üzerinde doğrudan alınmış bir işlem, icrai bir fiil bulunmaz. Teminat kişilerin malvarlıkları üzerindeki tasarruf haklarını
etkileyen, menfaatlerini zedeleyen ve hukuki sonuçlar meydana getiren sübjektif bir işlemdir (GERÇEK, 2013, s. 25-26). Bu
nedenle de teminat isteme yazısı sadece yazının muhatabı tarafından tek başına iptal davasına konu edilir. Ancak 6183 sayılı
Kanun’un 3. maddesinde ‘kamu borçlusu’ ifadesi açıklanmıştır. Bu maddeye göre kamu borçlusu; kamu alacağını ödemek
mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi
sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini içermektedir. Bu maddeye bağlı olarak teminat isteminde kanun
maddesi gereği kamu borçlusu terimi kullanıldığı yerlerde, sadece teminat istenen kişi için değil, ayrıca bu kişilerin kanuni
temsilcileri, mirasçıları vb. gibi 3. maddede sayılan kişiler için de hukuki sonuç doğurmaktadır. Örneğin 6183 sayılı Kanun’un 9.
maddesinde ‘‘Türkiye’de ikametgâhı olmayan kamu borçlusunun durumu’’ ifadesi yer almakta ve eğer kamu alacağının tahsilinin
tehlikeye girme durumu söz konusu ise, idare teminat isteme takdirine sahiptir. Burada ‘kamu borçlusu’ teriminin
kullanılmasından dolayı 3. madde kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile 3. maddede sayılan kişiler teminat
isteme yazısına karşılık olarak iptal davası açabilme hakkına da sahip olmaktadırlar (SONER, 2012, s. 54).
Vergi idarelerinin vergi hukuku alanında tesis ettikleri ve verginin tahsilinin güvence altına alınmasına ilişkin işlemlerden olan
teminat istenmesi, kişilerin menfaatini etkileyen hukuki sonuçlar meydana getiren kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem
niteliği taşımaktadır. Danıştay 3. Dairesinin bir kararında3 yer alan açıklamaya göre ise bir işlemin kesin ve yürütülebilir sayılması
hukuk düzeninde varlık kazanabilmesi için gerekli prosedürün son aşamasını geçirmiş bulunmasına, bir başka idari makamın
onayına ihtiyaç göstermeksizin hukuk düzeninde değişiklikler meydana getirebilmesine bağlıdır.
Teminat isteme, kesin ve yürütülmesi zorunlu sübjektif idari bir işlem olduğundan, iptal davasına ilişkin diğer şartların da
gerçekleşmesi halinde teminat istemeye ilişkin işlem iptal davasının konusu olabilecektir. Danıştay 9. Dairesi tarafından verilen
bir kararda4 “Teminat istenmesine ilişkin dava konusu yazı, davacının hukukunu etkileyen, kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğinde olup
idari davaya konu olabilecek işlem olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.” şeklindeki açıklama ile teminat istemenin hukuki niteliği; kesin
ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem ile kamu alacağının tahsilini güvence altına alan bir koruma önlemi olarak belirlenmiştir.
Teminatın İstendiği Haller
Mali teminatın öncelikli ve en önemli amacı kamu alacağını güvence altına almaktır. Çünkü kamu alacağı kaybına neden olan
davranışlarda bulunan mükelleflerin borçlarını ödemekten kaçınması da kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca bu amacı kanunda
3
4

E. 1989/4241, K.1991/2649, T. 17.10.1991
E. 2004/770, K. 2006/333, T. 15.02.2006.
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teminata ilişkin yapılan düzenlemenin “amme alacaklarının korunması” ana başlığı altında yapılmasından da çıkarabiliriz.
Teminatın hangi hallerde isteneceği 6183 sayılı kanunun 9. Maddesinde düzenlenmiştir. 6183 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre;
‘‘213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan hallere temas
eden bir kamu alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde, vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara
göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir. Türkiye'de ikametgahı bulunmayan kamu borçlusunun durumu, kamu alacağının
tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir’’.
Bu maddeyi yorumlayacak olursak teminat istenmesinin zorunlu olduğu haller ve teminat istenmesinin ihtiyari olduğu haller
şeklinde iki durum ortaya çıkmaktadır. Vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile kaçakçılık suçu cezası kesilmesini
gerektiren hallerin varlığı durumunda teminatın istenmesi zorunludur. Türkiye’de ikametgâhı bulunmayan amme borçlusunun
durumu ve amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu göstermesi halinde ise teminat istenmesi idarenin takdirine
bırakılmıştır.
İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere kanunda sayılan teminat istenmesi gerekli haller şunlardır;
Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesini Gerektiren Hallerin Varlığı
Vergi ziyaı; mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine
getirmesi sebebiyle verginin zamanında tahakkuk ettirilememesi veya eksik tahakkuk ettirilmesine sebep olunmasıdır.
Mükellefler, VUK’nda sayılan vergi ziyaına sebep olan hallerde kasıt unsurunun var olup olmadığına bakılmaksın vergi ziyaı
kabahati işlemiş sayılırlar. Bu durumlar;
• Mükelleflerin vergilendirme ile ilgili yükümlülüklerini zamanın da yerine getirmemeleri nedeniyle verginin zamanında
tahakkuk ettirilememesi (örneğin beyannamelerini kanunda belirtilen sürelerde vermemeleri);
• Mükelleflerin vergilendirme ile ilgili yükümlülüklerini eksik yerine getirmeleri nedeniyle verginin eksik tahakkuk ettirilmesi
(örneğin vergi matrahının eksik hesaplanarak matrah aşınmasına sebep olunması);
• Mükelleflerin şahsi, medeni halleri veya aile durumları hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunup, verginin eksik
tahakkuk ettirilmesi veya haksız yere geri iadesine sebep olmaları;
• Mükelleflerin bu sayılanlar dışında kalan diğer şekillerde de verginin eksik tahakkuk etmesine veya haksız yere geri iadesine
sebep olmaları.
Vergi ziyaı kabahatinin yukarıda sayılan haller olması halinde tahsil edilemeyen vergi miktarı kadar yani ziyaına uğratılan miktarın
bir katı kadar normal vergi ziyaı cezası kesilir. Ancak VUK’nun 341. maddesinde sayılan hallerin VUK’nun 359. maddesinde
sayılan kaçakçılık fiilleriyle beraber işlenmesi halinde; ağırlaştırılmış vergi ziyaı cezası yani normal vergi ziyaı cezasının üç katı
kadar ceza uygulanır. Ancak vergi incelemesine başlanmadan veya gerekli evrakların takdir komisyonuna sevk edilmesinden
sonra verilenler hariç olmak üzere; kanuni süre geçtikten sonra verilen beyannameler için kesilecek indirimli vergi ziyaı cezası
normal vergi cezasının yüzde ellisi oranında uygulanır.
Vergi ziyaı kabahatinin bulunduğu hallerde, teminat miktarının vergi inceleme elemanınca yapılacak ilk hesaplamalara göre
belirlenecek olan vergi ziyaı cezası miktarına göre tespit edilmiş tutar üzerinden tahsil dairesince istenilmesi zorunludur. Teminat
miktarı, kayba uğratılan kamu alacağının aslı ile gecikme zammı ve faizini de kapsayacak şekilde belirlenmelidir.

Kaçakçılık Suçu Cezası Kesilmesini Gerektiren Hallerin Varlığı
Kaçakçılık suçlarını oluşturan birinci grup hareketler, defter ve kayıtlarda muhasebe ve hesap hileleri yapmak, gerçek olmayan
kişiler veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi
matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defterlere, belgelere veya diğer kayıt ortamlarına
kaydetmek ile defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ya da bu
belgeleri kullanmak; ikinci grup hareketler, defter, kayıt ve belgeleri yok etmek, defter sayfalarını yok ederek yerlerine başka
sayfalar koymak veya koymamak, belgelerin asıl veya suretlerini kısmen veya tamamen sahte olarak düzenlemek ya da bunları
kullanmak; üçüncü grup hareketler ise, Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı kişilerce basılabilecek belgeleri izin olmaksızın basmak veya
bu belgeleri kullanmaktır. Kaçakçılık suçlarının genel çerçevesi bu şekilde olmakla beraber şayet kaçakçılık fiillerinden herhangi
birinin varlığına dair emare tespit edilir ise bu hal teminat istenmesini de beraberinde getirecektir.
Türkiye’de İkametgâhı Bulunmayan Amme Borçlusunun Durumu Ve Amme Alacağının Tahsilinin Tehlikede Olduğunu Göstermesi Hali
6183 sayılı Kanunun 9/3. maddesine göre teminat istenecek üçüncü durum ise, kamu borçlusunun Türkiye'de ikametgâhının
olmaması ve bu durumun kamu alacağının tahsilinde tehlike doğurmasıdır. Bu hüküm sadece Vergi Usul Kanunu'nun kapsamına
giren kamu borçları ile sınırlı değildir. Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan kamu borçlusunun her türlü kamu borcu için teminat
istenmesi mümkündür (COŞKUN, 2016, s. 149).
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Kamu borçlusunun ikametgâhının bulunup bulunmadığını, Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenecektir. TMK5 madde 19’a
göre yerleşim yeri gerçek kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Aynı kanunun 51’inci maddesine göre tüzel kişinin
yerleşim yeri ise, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yer olarak kabul edilmektedir.
2.

TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEN UNSURLAR
2.1. NAKDİ TEMİNAT
Nakdi teminata ilişkin düzenleme 6183 sayılı Kanunun 10. maddesinde şu şekilde yapılmıştır:
“Teminat olarak şunlar kabul edilir:
1. Para,
2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil
edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %
15 noksanıyla değerlendirilir."…”
Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı, kâğıt veya metalden ödeme aracıdır. Madde itibariyle paradan kastedilen ise,
tedavül kıymetini haiz kâğıt veya madeni paradır. Teminat olarak gösterilecek para, borçluya ait olabileceği gibi üçüncü bir şahsa
da ait olabilir (SEMİZ, 2014, s. 67).
Teminat mektubunun teminat olarak kabul edilebilmesi için süresiz ve koşulsuz olması gerekmektedir. Ayrıca teminat mektubu
nominal değeri üzerinden teminat kabul edilmektedir (COŞKUN, 2016, s. 167).
2.2. Ayni Teminat
Ayni teminata ilişkin 6183 sayılı Kanunda iki farklı maddede düzenleme yapılmıştır. Bunlardan ilki ilgili kanunun 10. maddesinin
5. fıkrasındaki şu hükümdür:
“…İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve
gayrimenkul mallar…”
Bu hükme göre teminat olarak gösterilen menkul ve gayrimenkul malların kıymet takdiri haczi gerçekleştiren memur tarafından
yapılmaktadır. Üçüncü şahsın kendisine ait malı başkasının borcuna karşılık teminat olarak vermek istemesi halinde, bu iradesini
açıkça gösteren imzalı muvafakat yazısını tahsil dairesine bizzat getirmesi gerekmektedir (COŞKUN, 2016, s. 168).
Ayni teminata ilişkin diğer düzenleme ise 6183 sayılı kanunun 12. maddesinde Teminat Hükmünde Olan Eşya başlığıyla şu şekilde
yer almaktadır;
“– Bar, otel, han, pansiyon, çalgılı yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, birahane, meyhane, genel evler içerisinde bulunan eşya ve malzeme 2004
sayılı İcra ve İflas Kanununun 270, 271 inci maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bu müesseselerin işletilmesinden doğan amme borçlarına
karşı teminat hükmündedir.
Noterden tasdikli icar mukavelesinde gayrimenkul sahibinin demirbaşı olarak kayıtlı eşya ve malzemesi ile otel, han ve pansiyonlardaki misafir ve
kiracıların kendilerine ait eşyaları bu hükümden hariçtir.
Üçüncü şahısların Medeni Kanunun 688 ve Borçlar Kanununun 222 nci maddelerine müsteniden yapacakları istihkak iddiaları mahfuz kalmak
şartıyla, bu yerlerdeki mallar üzerindeki istihkak iddiaları alacaklı amme idaresinin bu teminat hakkını ihlal etmez.”
Bazı faaliyet kollarında kullanılan mallar, alacaklı idare tarafından borçludan teminat istenmesine veya borçlunun
teminat göstermesine gerek olmaksızın kendiliğinden teminat kabul edilir. İlgili madde kanunun genel teminat hükümlerine
istisna getirici nitelikte olup, burada hangi işletmelerin mallarının teminat hükmünde olacağı sayılmıştır. Dolayısıyla kıyas yoluyla
benzer hizmet işletmelerini bu madde kapsamında yorumlamamak gerekmektedir (GERÇEK, 2013, s. 35).
Ayrıca bu eşya ve malzemeler ancak o işletmenin faaliyetlerinden doğan kamu alacaklarına karşı teminat olarak kabul
edilebilir. Yani işletme sahibinin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan borçları için teminat olarak kabul edilemez.
2.3. Şahsi Kefalet
Borçludan teminat istenmesi halinde asıl olan nakdi veya ayni teminat gösterilmesidir. 6183 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde
yer alan düzenlemeye göre bu tür teminatları temin edemeyen borçlulara bir kolaylık sağlamak amacıyla şahsi teminat olarak
kefil gösterilebilmesi kabul edilmiştir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu 6 madde 581’e göre kefalet bir kimsenin borçlunun akdettiği

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Kanun Numarası: 4721, Kabul Tarihi: 22/11/2001, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:
08/12/2001, Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24607
6 Resmî Gazete: Tarih: 4/2/2011 Sayı: 27836
5
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borcun ödenmesini sağlamayı alacaklıya karşı kişisel olarak taahhüt eden bir sözleşmedir. Kanunda şahsi kefalete ilişkin yer alan
düzenleme şu şekildedir:
“Madde 11 – 10 uncu maddeye göre teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilirler. Şahsi
kefalet tespit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur. Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemekte
alacaklı tahsil dairesi muhtardır. Amme alacağını ödeyen kefile buna dair bir belge verilir.”
Şahsi kefalet gösterilebilmesi için teminat olarak verilebilecek değerleri olanların ilk aşamada bunları ibraz etmeleri ve ancak bu
değerlere sahip olmamaları durumunda şahsi kefalet göstermeleri gerekmektedir (GERÇEK, 2013, s. 37). Alacaklı tahsil dairesi,
borçlu tarafından gösterilen kişiyi kefil olarak kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.
3.

TEMİNATIN UYGULANMA USULÜ VE SONUÇLARI
3.1. Teminat Uygulamasında Yetki
Teminat istenilmesinde yetkili makam, 6183 sayılı Kanun’un 9. maddesinin 1 ve 2. fıkraları uyarınca tahsil dairesidir. Tahsil
dairesi teriminden ne anlaşılması gerektiği ise yine aynı Kanun’un 3. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre tahsil dairesi, alacaklı
kamu idaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, servisini, memur veya memurlarını ifade etmektedir.
Teminat isteme yetkisinin türü açısından 9. madde incelendiğinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan farklı ibareler dolayısıyla
tahsil dairesinin kullanacağı yetkinin de farklılaşacağı görülmektedir. Maddenin ilk fıkrasında ‘…tahsil dairelerince teminat
istenir.’ denilmekteyken, ikinci fıkrasında ise ‘…tahsil dairesi… teminat isteyebilir.’ ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla birinci
fıkrada teminat istemeye yetkili tahsil dairesinin bağlı yetki ile donatılmış olduğu, ikinci fıkrada ise tahsil dairesine takdir yetkisinin
verilmiş olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
İlk fıkra açısından bağlı yetki söz konusu olduğu için fıkrada yazılı olan şartların gerçekleşmesi halinde yani vergi ziyaı cezası
kesilmesini gerektiren haller ile kaçakçılık suçlarından sayılan hallere temas eden bir kamu alacağının salınması için gerekli
muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar
üzerinden tahsil dairesinin teminat istemesi bir zorunluluktur.
6183 s. Kanun’un 9. maddesinin ikinci fıkrası açısından ise tahsil dairesinin takdir yetkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Burada
Türkiye’de ikametgahı bulunmayan kamu borçlusunun durumu kamu alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa
teminat isteme takdiri tahsil dairesine aittir. Ancak bu durumda tahsil dairesi takdir yetkisini, teminat isteme kurumunun amacına
uygun olarak ve takdir yetkisinin kullanılmasında geçerli olan ilkeleri de dikkate alarak kullanmalıdır (SEMİZ, 2014, s. 59).
3.2. Teminatın Usul Ve Şekli
Teminatın usul ve şekli; teminatın kimlerden talep edilebileceği, kendisinden teminat talep edilen şahsa teminat göstermesi için
ne kadar süre verileceği, teminatın ne miktarda isteneceği ve teminat istenilmesinde şekil hususlarını içermektedir.
Teminatın isteneceği kimse, normal şartlar altında kamu borçlusudur. Ancak 6183 sayılı Kanun’un 3. maddesinde yer alan kamu
borçlusu tanımından hareketle borçluların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve
yabancı şahıs ve kurumlar temsilcileri de bu kapsama dâhil edilmektedir. Ayrıca 6183 sayılı Kanun’un 57. Maddesinde gerek
kefillerin gerekse yabancı şahıs veya kurumların temsilcilerinin 6183 sayılı Kanun’un hükümlerine göre ve aynen asıl borçluların
tabi tutuldukları usullere göre takip edileceği belirtildiğinden, bu kimselerden de teminat istenebileceği sonucuna varılacaktır.
Teminat, VUK md. 344 gereğince vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren hallerde ve md. 359 gereğince kaçakçılık suçlarını
oluşturan hallere temas eden durumlarda kesilecek vergi cezası için değil, bu haller dolayısıyla ziyaa uğratılan vergi alacağı için
istendiğinden; VUK madde 372 uyarınca kamu borçlusunun ölümü ile vergi cezası sona erecek olsa da teminat gösterme
yükümlülüğü sona ermeyecek, kamu borçlusunun mirasını reddetmemiş mirasçılarına geçecektir. Danıştay 4. Dairesi 2001 tarihli
bir kararında7 “Davacının murisin yönetici olduğu şirketin hesaplarının incelenmesi sonucunda, VUK’un kaçakçılık suçu olarak tanımladığı
eylemlerin varlığının anlaşılması karşısında; anılan kişinin mirasını reddetmemiş olan davacıdan teminat istenilmesinde; teminat verilmemesi üzerine
de mallarına ihtiyati haciz uygulanmasında kanuna aykırılık bulunmamaktadır.” şeklindeki ifadeyle bu durumu ortaya koymuştur. Bu
nedenle kamu borçlusunun ölümü yalnızca vergi cezasını ortadan kaldırdığından, vergi aslı için mirasçılardan payları oranında
teminat istenebilecektir (SEMİZ, 2014, s. 61).
Kanuni temsilcilerden teminat istenip istenemeyeceği konusunda ise Danıştay kararlarında birlik bulunmamaktadır. Danıştay 3.
Dairesi 2006 yılında bir kararında8 “6183 sayılı Kanuna göre teminat istenmesini gerektiren haller ile ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz gibi
haller amme alacaklarının korunması bakımından öngörülen tedbirler olup, cebri takip ve tahsil yöntemleri ile ilgili olmaması nedeniyle, henüz
tahakkuk etmemiş alacaklara uygulanabileceğinden, şirket alacağından sorumlu olabilecek kanuni temsilcilere de uygulanması olanaklıdır.”
ifadesini kullanmış yani kanuni temsilcilere teminat uygulanabileceğine hükmetmiştir. Danıştay 9. Dairesinin 2006 yılında verdiği
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bir kararda9 ise “6183 sayılı Yasa’nın yukarıda bahsedilen hükümlerinde sözü edilen teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk, kamu
alacağının cebren tahsil ve takip işlemleri olmayıp, icrai muamelelere başlamadan önce tahsile konu amme alacağının tehlikeye girmemesi için
korunmaya yönelik işlemleridir. Bu işlemler korumaya yönelik olduğundan, bunların asıl muhatabı amme borçlusu, diğer bir değişle verginin mükellefi
ve ya sorumlusudur. Şirketin kanuni temsilcileri, yönetim, icra kurulu üyeleri ve ortakları hakkında bu işlemlerin uygulanması söz konusu
olmayacaktır. 213 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca kanuni temsilciler ancak kesinleşen ve şirketin mal varlığından tamamen ve ya kısmen
alınamamış olan borçlarından dolayı sorumlu tutulabileceklerinden, henüz tahakkuk etmemiş vergi borçlarından bu aşamada sorumlu olmaları
düşünülemez.” şeklinde hüküm vermiş olup, kamu alacağını korumaya yönelik müesseselerin asıl muhatabının kamu borçlusu,
yani verginin mükellefi veya sorumlusu olduğunu, bu yüzden şirketin kanuni temsilcileri, yönetim, icra kurulu üyeleri ve ortakları
hakkında bu işlemlerin uygulanmasının söz konusu olmayacağı kararına varmıştır.
6183 sayılı Kanun’da kendisinden teminat istenen borçlunun hangi sürede bu teminatı göstereceğine ilişkin açık bir düzenleme
bulunmamaktadır. 6183 sayılı Kanun’un “Tebliğler ve Müddetlerin Hesaplanması” başlıklı 8. maddesinde aksine bir hüküm
bulunmadığı sürece 6183 sayılı Kanun’da yazılı sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında VUK hükümlerinin
uygulanacağı belirtilmiştir. 6183 sayılı Kanun’da teminat istenilmesinde süreye ilişkin aksine bir düzenleme olmadığından 8.
madde atfı dolayısıyla VUK’un süreye ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. VUK’un “Kanuni ve İdari Süreler”
başlıklı 14. maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, tebliği yapacak olan idare tarafından kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden
aşağı olmamak şartıyla süre belirlenecektir. Bu halde, 6183 sayılı Kanun md. 8 ile VUK md. 14 beraber değerlendirildiğinde,
tahsil dairesinin teminat istemede kamu borçlusuna en az 15 gün mühlet tanıması gerekmektedir.
Teminat olarak talep edilecek miktarın ne şekilde belirleneceği kanunda açıkça yazmamaktadır. Ancak hükümde, teminatın
“…vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden…” isteneceği belirtilmiştir. Tahsilat Genel
Tebliğinde10 Teminat Hükümleri başlığının 2. maddesinde bulunan düzenlemeye göre; vergi incelemesine yetkili memurlarca
yapılan ilk hesaplara göre belirtilen tutar üzerinden istenecek teminatın, vergi aslı, gecikme faizi ile ceza tutarlarını karşılayacak
değerde olması gerekmektedir.
3.3. Teminat Uygulamasının Sonuçları
Teminat uygulamasının hem alacaklı konumundaki kamu idaresi hem de kamu borçlusu açısından birtakım sonuçları
bulunmaktadır. Alacaklı kamu idaresi, kamu alacağını güvence altına almak amacıyla uygulanan teminat müessesesi sonucu,
teminat gösterilmiş olmasına rağmen ödenmemiş olan alacağını, gösterilen teminatın paraya çevrilmesi veya kefilin takibi ile
tahsil etme imkânını elde etmektedir (SONER, 2012, s. 132).
SONUÇ
Teminat genel ifadesiyle güvence sağlamayı amaçlayan bir kurumdur. Hukukun çoğu dalında kendisine yer edinen bu kurum,
vergi hukuku alanında da çeşitli görünümlere sahiptir. Bunlardan bir tanesi çalışmamızın da konusu oluşturan 6183 sayılı
Kanun’da düzenlenmiş olan teminat kurumudur. Kamu alacaklarının tahsilinin tehlikeye girmesi durumunda koruyucu bazı
yollar benimsenerek kamu alacağının daha kısa sürede ve tam olarak tahsilinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedef
doğrultusunda öngörülen kurumlar birer koruma önlemi mahiyetindedir. Koruma önlemleri de aynı zamanda temel hak ve
özgürlükleri ihlal edici potansiyele sahip olduğundan, doğması muhtemel kötü sonuçları engellemek maksadıyla bu tedbirlerin
en azından başvuruldukları anda haklı sebebe dayanmaları gerekmektedir. Kamu alacaklarının korunması yöntemlerinden
teminat müessesesi, idare ile mükellefler arasındaki vergi borcu ilişkisinde alacaklı kamu idaresi alacağını tahsil ederken,
borçlunun zor durumda kalmamasını sağlayacak tutumda olmalıdır. Bunun nedeni, kamusal gelir kaynaklarının devamlılığını
sağlamaktır. Bu amacın sağlanabilmesi için alacaklı kamu idaresinin teminat isteminde bulunurken aynı zamanda kamu yararını
gözeterek, mükellef hakları ile devletin gelir elde etme amacı arasında dengeyi sağlaması gerekmektedir.
KAYNAKÇA
CANDAN, T. (2018). Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. Ankara: Yetkin Yayınları.
COŞKUN, M. (2016). Açıklamalı-İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
GERÇEK, A. (2013). Türk Mali Hukukunda Teminat Kurumu. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
SEMİZ, İ. (2014). Vergi İcra Hukukunda Teminat. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
SONER, G. (2012). Türk Vergi Hukukunda Teminat Uygulaması. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü.
YILMAZ, E. (2005). Hukuk Sözlüğü. Ankara: Yetkin Yayınları.

9

E. 2006/414, K. 2006/824, T. 15.3.2006
Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete No: 26568, Resmi Gazete Tarihi: 30/06/2007.

10

139

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia

TÜRK HAKSIZ REKABET HUKUKUNDA CEZA DAVALARI
Fethi KILIÇ1 - Ümmügülsüm KILIÇ2

ÖZET
Hukuk toplumu düzenleyen ve kamu gücüyle desteklenen kurallar bütünüdür. Hukuk kuralları ve kurumların oluşturduğu
düzene hukuk düzeni denir. Hukuk düzeni toplumda, düzeni, güveni, barışı, eşitliği, toplumsal ihtiyaçları, adaleti ve özgürlüğü
sağlar. Hukuk düzeninin olduğu yerde kargaşa ve kaos olmaz; adalet, barış ve özgürlük olur. Rekabet; birden fazla mal veya
hizmet üreticilerinin, potansiyel hedeflenen müşteri çevresinin kendisini tercih etmeleri için yapmış oldukları her türlü cezbedici
davranış biçimidir ticari hayata, tacirler müşterilerinin kendilerinin mal veya hizmetlerini tercih etmeleri için bir takım el ilanları,
TV ve diğer iletişim araçlarını kullanarak rekabet yarışma içerisindedir. Rekabet dürüst şekilde yapılırsa hem üreticiler hem de
tüketiciler dolayısıyla yararınadır. Aksine rekabet hakkı kötüye kullanılırsa hem üreticiler hem de tüketiciler zarar görür.
İşletmelerin mal veya hizmetleri gereksiz yere zarara uğrar. Oluşan bu zarar tüketicilerle birlikte üreticileri ve toplumu da zarara
uğratır. İletişim araçları ve teknolojinin gelişmesi ile e-ticaretin de yaygınlaşması sadece tacirler değil ülke ekonomisini ve de
uluslararası ticareti zarara uğratır. Ülkelerin ticari faaliyetlerinin aksaması ile diğer ülkeler nezdindeki saygınlıkları da eksilir.
Çalışmamızda Türk ticaret hukukunda düzenlenen haksız rekabet hallerindeki ceza davalarını inceleyip, hedeflenen dürüst ticaret
için olması gerekenleri pozitif hukuk doktrin ve yargı kararları çerçevesinde uygulamadaki bu aksaklıkları belirleyerek, olması
gereken yönünde önerilerde bulunacağız. Çalışmamızın ülkemizin bir parçası olan Türk Dünyası ve akraba topluluklarla katkı
sağlaması dileklerimizle.
Anahtar kelimeler: Hukuk ve Ticaret Hukuku, Ticari Faaliyet, Haksız Rekabet, Cezai Sorumluluk.
Jel kod : K 220
THE CRIMINAL CASES IN TURKISH UNFAIR COMPETITION LAW
ABSTRACT
Law is a set of rules governing society and supported by public power. The order of law and institutions is called legal order.
Legal order provides order, trust, peace, equality, social needs, justice and freedom in society. There is no chaos and chaos
where there is a legal order; justice, peace and freedom. Competition; It is a form of alluring behavior that multiple producers
of goods or services have made to the potential customer environment to choose itself. Commercials compete in competition
using a number of flyers, TVs and other means of communication for customers to choose their goods or services. If the
competition is done honestly, it is in the interest of both producers and consumers. On the contrary, both producers and
consumers will be harmed if the right to competition is abused. Businesses' goods or services suffer unnecessary damage. This
harm causes harm to consumers as well as producers and society. With the development of communication tools and
technology, the spread of e-commerce not only harms the traders but also the national economy and international trade. The
disruption of the commercial activities of the countries also diminishes their reputation in other countries. In our study, we
will examine the criminal cases in unfair competition situations in Turkish commercial law and determine the deficiencies in
practice within the framework of positive legal doctrine and judicial decisions and make recommendations for the targeted
honest trade. We wish that our study will contribute to the Turkish World and related communities as a part of our country.
Key words: Legal and Commercial Law, Commercial Activity, Unfair Competition, Criminal Liability Page
JEL Codes: K220
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1.Giriş
İnsan doğadaki var olan canlılardan farklı düşünebilen, hareket eden de birtakım olaylar arasında benzerlikleri ve farklılıkları
keşfedip kendi konum için kullanabilen bir varlıktır. Doğadaki diğer canlıların sahip olmadığı beyin gücüne sahiptir. İnsanlık var
olduğu günden bugüne yalnız başına yaşayamayacağını ve birlikte yaşamın daha kendi yararına olacağını tespit ettikten keşfettikten sonra; mega şehirler ve büyük devletleri oluşturmuştur. Devletleri ayakta tutan ve diğer devletlerle ilişkilerde
bulunmasını sağlayan hukuktur. İnsanlık hukuk sayesinde temel hak ve özgürlüklere sahip olarak bazen aynı ülkede aynı bölgede
bazen de farklı ülkelerde yaşamaktadır. İnsanın gelişen teknoloji ve üretim araçlarına kullanma kullanması ile ticari faaliyetleri de
günden güne artmış ve vazgeçilmez hale gelmiştir. Hukuk toplumu düzenleyen ve kamu gücüyle desteklenen kurallar bütünüdür.
Hukukun olmadığı toplumlarda ve devletlerde kargaşa ve kaosa kimdir. Oysa insanlığın barış ve iyi ilişkilere ihtiyacı vardır.
Ülkeler kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayamaz hale gelmiştir. Ekonomik durumu daha iyi olan tüketim toplumlarında kişiler
üretmediklerini tüketmektedirler. Bazen de zorunlu olarak hastalık doğal afet gibi durumlarda bilmedikleri ürün ve hizmetlere
ihtiyaçları olmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması bazen komşudan bazen başka bir yerleşim yerinde veya başka bir devletten
karşılanabilmektedir. Örneğin bulaşıcı hastalıklar için ülkenin başka kentinde üretilen ilaca ihtiyaç vardır. Bazı hallerde kanser
hastalığı vakalarında olduğu gibi ülke dışındaki ilaçlara ihtiyaç vardır. İşte bu ihtiyaçları karşılayacak ilişkileri düzenleyen hukuk
sistemi; dürüst bir ticari faaliyet için gerekli kural ve kurumları oluşturmalıdır. Bu kural ve kurumları oluşturan ticaret hukuku
olup ilgili alan ise ise haksız rekabettir. Haksız rekabet tüm hukuk sistemlerinde mevcut olup farklı hukuk bölümlerinde
düzenlenmiş olabilir.
Türk hukuk sisteminde haksız rekabet Türk ticaret kanununda haksız rekabet başlığı ile dördüncü kısımda 54 ve 63.
maddelerde düzenlenmiştir. Biz haksız rekabette ceza davaları spesifik olarak seçtik. Seçmemizin sebebi ise; ekonomik bir
faaliyette oluşan suça ekonomik cezanın dışında, farklı bir tutuma ceza verilmesi ve bunun gerekliliğinin vurgulanmasıdır. Türk
haksız rekabet hukukunun Uluslararası bir kongrede sunumu ise Türk haksız rekabet hukukunun en son düzenlemelerle evrensel
içerikte olmasıdır.
Rekabet bir tarafta var olan mal veya hizmet üreticilerinin karşı taraftan var olan potansiyel müşterileri olan tüketicileri
kendi mal veya hizmetlerini seçip almak için yapmış oldukları mal ve hizmet sunumu öncesi ve sonrası her türlü cezbedici hal
ve hareketlerdir. Rekabet insan doğasında vardır. Çocuk fark edilmek için gerekirse abartılı söylemlerde bulunur. Genç karşıt
cins ve hemcinslerinden farklılığını göstermek ve fark edilmek ister. Ticari faaliyetlerde bulunan işletmeler ise daha fazla mal ve
hizmet sunup daha fazla kazanmak için farklı davranış biçimleri sergilemekte akla hayale gelmeyen yöntemleri kullanmakta ve
tüketicilerin kendilerini tercih etmeleri için çaba göstermektedirler. Bu başlangıçta çok güzel olan tüketiciler için de olumlu bir
davranıştır. Dürüst hukuka uygun olup dürüstlük kuralları çerçevesinde yapılınca hem üreticiler hem de tüketiciler
kazanmaktadır.
Aksine haksız, dürüst olmayan yöntemlerle yapılırsa öncelikle tüketiciler - müşteriler sonrasında üretici firmalar zarar
görmektedir. Örneği %60 yakıt tasarrufu sağlayan aparatı ürettiğini belirtip inandırıcı reklamlarda bulunup, ürünü satan firma
başlangıçta gerçek olmayan ve de farklı teknoloji gerektirmeyen basit bir aparattan yüklü para kazanabilir. Daha sonra gerçek
ortaya çıkan ürünler iade edilince işletme yok olabilir. Hukuk toplumda yaşayan herkes için uygulanır. Dürüst olanlara ve de
dürüstlük dışı faaliyetlerde bulunanlara da uygulanır. Hukuk bozulan düzeni gerekirse müeyyide - yaptırım uygulayıp
sağlayabilir. Haksız rekabet hallerinde de hukuk düzeni hukuki yaptırımlar dışında daha da etkili olması için cezayi yaptırımları
koymuştur. Bu yaptırımlar sembolik olmayıp uygulanmak için konulmuştur.
2.Haksız Rekabet Kavramı
2.1 Rekabet Kavramı
Rekabet, Doktrinde Karayalçın: "Üreticilerin üretmiş oldukları mal ve hizmetleri, müşterilerine satabilmek için yapmış
oldukları her türlü cezbedici faaliyetler" olarak belirtmektedir. Hukukumuzda rekabeti koruyucu bir çok hükümler mevcuttur.
Ayrıca rekabet hukuku artık bağımsız bir hukuk dalına dönüşmüştür. Rekabetin ticari hayatta işletmelerin verimliliği artırıcı
üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini yükseltici ve fiyatları düşürücü fonksiyonları olduğu da belirtilmektedir.

2.2 Rekabet Hakkı
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Rekabet hakkı kişi temel hak ve özgürlüklerini bir uzantısı olarak ekonomik haklar kapsamındadır. Kişiler özgürce
teşebbüs hakkına sahiptir. Hukuk sisteminin koymuş olduğu sınırlar çerçevesinde teşebbüs özgürlüğü kullanılırken rekabet
hakkında bu kapsamda kullanılır. Rekabet hakkının kullanımı hem üreticiler hem de tüketiciler için olumlu sonuçlar vermektedir.
Ürün çeşitliliği olmakta, istihdam alanları açılmakta ve de satış sonrası tüketicilerin çıkarları korunmaktadır. Üreticiler
hedefledikleri satışları gerçekleştirebilmekte tüketicilerde çeşitli ürün yelpazesinde mal veya hizmet sunumunda kendilerine
uygun tercihlerde bulunabilmektedirler.
3. HAKSIZ REKABET
Haksız rekabet hukukunun temeli, dürüst ve bozulmamış rekabet ortamının hakim kılınması, kimsenin başkalarının
karşısında hak etmediği bir üstünlüğe yeltenememesini, sadece emek ve gayretine dayanması anlayışıdır(Karayalçın,1968:454455)
Aslında haksız rekabet hukuk düzenince kişiye tanınan iktisadi rekabetin kötüye kullanılması, kanuna ve objektif iyi niyet
kurallarına aykırı hareket edilmesi anlamına gelir. Rekabet özgürlükçü düzenlediği bir haktır, toplumun ve fertlerin gelişmesini
sağlar. Rekabet hakkında yasaya uygun ve haklı olabilmesi için, rekabet yapanın sadece kendine ayrılan alanda hukuk kurallarınca
verilen hakkını - rekabet etme hakkını kullanması ve başkalarının menfaatlerini ihlal etmemesi, haklara saygılı olması gerekir.
Rekabet hakkı kanuna uygun olarak kullanılmadığı zaman haksız sayılmakta olup hukuk düzenlerince
yasaklanmaktadır(Kılıç,1999:12).

4. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE HAKSIZ REKABET
4.1 Tanım
Haksız rekabetin tanımı Türk Ticaret Kanunu 54. maddede "rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler
arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kurallarına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız
ve hukuka aykırıdır" diye tanımlanmıştır (Kılıç, Hatemiye 80.yıl armağanı 2018:98).
Yasanın tanımından anlaşıldığı gibi haksız rekabetin var olabilmesi için; aldatıcı veya dürüstlük kurallarına aykırı
davranışların olması ve bu davranışların rakiplerin arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkiyi olumsuz
etkileyen ticari uygulamalar olmasıdır.
4.2 Haksız Rekabet Halleri
TTK’ n da haksız rekabet halleri sayılmıştır ancak maddede geçen “sayılan haller haksız rekabet hallerinin başlıcalarıdır”
(m.55) ifadesi söz konusu sayımın sınırlı sayıda olmadığını, aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eden davranışların
haksız rekabet hükümleri çerçevesinde değerlendireleceğini ifade etmektedir(Kılıç,Kılıç 2019:110)
6102 sayılı Türk ticaret kanunu haksız rekabet hallerini sayma yöntemi ile ayrıntılı düzenlenmiştir.
A) Kötüleme
B) Kendini veya üçüncü kişiyi rekabette avantajlı duruma geçirmek.
C) Hakkı olmayan ünvanları, meslek, derece ve sembolleri kullanmak.
D) Karıştırma.
E) Karşılaştırmalı reklam.
F) Göstermelik ve aldatma.
G) Ek edimlerle müşteriyi gerçek değer hakkında aldatmak.
H) Müşterilerin karar verme özgürlüğünü saldırgan satış yöntemleri ile sınırlama.
İ) Gizleme.
J) Tüketicinin korunması ile ilgili haksız rekabet halleri.
K) Sözleşmeyi ihlal veya sona erdirmeye yönetmek.
L) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma.
M) Üretim ve iş sırlarını ifşa etmek.
N) İş şartlarına uymamak.
O) Dürüstlük kurallarına aykırı işlem şartları kullanmak

4.3 Haksız Rekabette Açılacak Davalar
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Kanunumuz haksız kaybette açılacak davaları; Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olarak düzenlenmiştir.
Haksız rekabet davalarının açılabilmesi için, haksız rekabette bulunan ile haksız rekabet uğrayanın rakip olmaları da
gerekmez. Dolayısıyla farklı iş alanında olsalar bile birinin tescilli ünvanı ile diğerinin iltibasa meydan verecek olması halinde
haksız rekabetin varlığı kabul edilir(Arkan,2001 294).
4.3.1 Hukuk Davaları
Türk ticaret kanunu 56. maddesinde haksız rekabet sebebiyle açılacak hukuk davaları sayılarak belirtmiştir
A) Tespit davası: Bu dava ile eylemin haksız rekabet oluşturup oluşturmadığının tespiti yapılması için açılır. Davanın
açılabilmesi için eylemin devam ediyor olması gerekir.
B) Men Davası: Var olan bir haksız rekabet eyleminin önlenmesi, durdurulması için açılan davalardır. Şayet eylem son bulmuş
ise bu dava açılamaz
C) Ref’i Davası: Bu davanın açılış amacı haksız rekabet öncesi durumun yeniden sağlanmasıdır. Yanlış yanıltıcı beyanlarla
yapılmış bir tecavüz varsa bunun önlenmesi amaçlanmaktadır
D) Maddi tazminat davası: Haksız rekabet sonucunda zarar meydana gelmiş ve haksız rekabet eylemde bulunan da kusurlu ise
maddi tazminat davası açılabilir
E) Manevi tazminat davası: Haksız rekabet eyleminde bulunan kusurluysa B.K. 58. madde hükümlerine göre manevi tazminat
davası açılabilir.
Tazminat davaları dışında kalan diğer haksız rekabet davalarının açılabilmesi için haksız rekabette bulunanın kusurlu olması
aranmaz (Aslan,İ.Y 2017,136).

4.3.2 Ceza Davaları
Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıda cezayı gerektiren eylemleri işleyenler haksız rekabet suçunun sanıklarıdır.Bunlar
(çetiner2017:170)62. maddesinde haksız rekabet eylemine cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiştir. Bu eylemler;
A) T.T.K. madde 55’te belirtilen haksız rekabet fiillerinden birini kasten işlemek.
B) Kişisel durumu, ürünleri ticari faaliyetleri ve işleri hakkında kasten yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler.
C) Çalışanları vekilleri veya diğer yardımcılarının cezayı gerektiren haksız rekabet fiillerini önlememek veya gerçeğe aykırı
beyanları düzeltmemek.
D) Tüzel kişilerin sorumluluğu: Haksız rekabet fiilini bir tüzel kişinin işleriyle ilgili gerçekleşirse ceza hükmü tüzel kişi adına
hareket eden organa yönetici veya temsilciye uygulanır. Haksız rekabet bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesinde
tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerinede karar verilebilir.
Bu madde hükmünde belirtilen kast; bilerek ve isteyerek suçun kanuni tanımındaki fiilin işlenmesidir. Bilme ve isteme bu iki
unsur gerçekleşmelidir. Failin kanunda suç olarak tarif edilmiş fiilin haksızlık teşkil ettiğine dair tüm unsurları bilmesi gerekir.
Ayrıca bildiğinin sonucunda neden olmak için hareket etmiş olmasıda gerekir.
Haksız rekabet sebebiyle ceza davası açılabilmesi için
A.bendinde; failin kasten yani bilerek ve isteyerek 55. maddedeki fiillerden birini gerçekleştirmesi gerekir. b bendi ile ilgili
olarakta aynı şekilde kast eylemi aranmaktadır. C bendinde failin cezalandırılabilmesi için kendi çalışanları veya diğer
yardımcılarının haksız rekabetle ilgili cezai eylemle oluşturduklarında bunlara sessiz kalması düzeltmemesi gerekir. Ayrıca tüzel
kişiler adına hareket eden tüzel kişinin organları hakkında ceza davası açılır. Ama cezai sorumluluk tüzel kişiye değil organlara
uygulanır.
Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet faillerini tazminat sorumluluğu dışında belirli hal ve şartlarda hem hürriyeti
bağlayıcı ceza hem de adli para cezası ile cezalandırmıştır. Böylece haksız rekabet failini ya üst sınırı iki yıl olmak üzere
hürriyeti bağlayıcı ceza ya da adli para cezası verilebilecektir. Adli para cezası ödenmezse, bu ceza hürriyeti bağlayıcı cezaya
dönüştürülecektir.
5. Sonuç ve Öneriler
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Ticari faaliyetlerin gerek ulusal bazda gerekse uluslararası bazda hukuka uygun dürüst aldatıcı olmayan suç içermeyen
faaliyetler olarak gerçekleşmesi hem ülkeler için hem de Uluslar için faydalıdır.
Ayrıca bu bir zorunluluktur. Artık ticari alanda birden fazla seçenekler bulunmakta gerek bireyler gerekse uluslar ticari
faaliyetlerini kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştirebilmektedirler.
Ülkelerin hem iç hukukta hem de uluslararası ticari faaliyetlerde dürüst haklı rekabet çerçevesinde hareket etmeleri
zorunlu olup, aksi cezai sorumluluğu gerektirmektedir.
Ekonomik bir suça ekonomik olmayan hürriyeti bağlayıcı cezanın verilme sebebi ise dürüst ticarete verilen önemin
sonucudur.
Ülkelerin ve Ülkemizin gelişen teknoloji ve ticari ilişkiler sebebi ile ticaret kanunlarını ve de haksız rekabet ile ilgili
düzenlemeleri güncellemeleri evrensel nitelikte düzenlemelere gitmeleri yaşamın kaçınılmaz sonudur.
Dürüst, haklı; ticari faaliyetlerin yapıldığı, kargaşa ve kaosun karaborsanın olmadığı günler dileklerimizle.
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Son yıllarda ülkelerin ya da üniversitelerin bilim alanında dünyadaki yerinin karşılaştırılmasında ve bilim adamlarının akademik
performanslarının değerlendirilmesinde niceliksel uluslararası yayın etkinliklerini ön plana çıkaran, “uluslararası bilimsel
dergilerde yayınlanan yayın sayısı, yayınlara yapılan atıfların sayıları” ölçütleri yanında yayınların niteliğini de dikkate alan ön
plana çıkmaktadır. Bilimsel yayınların niteliksel gelişmesinin izlenmesi için yayın başına düşen atıf sayısı, uluslararası işbirliğiyle
yapılan yayın oranı, endüstri ile işbirliğiyle yapılan yayın oranı gibi ölçütleri kullanmak mümkündür. Uluslararası İşbirliklerinin
yüzdesi bir kurumun veya yazarın uluslararası işbirliklerini çekebilme yeteneğinin bir göstergesidir. Uluslararası İşbirliklerinin
yüzdesi, aynı kuruluş için yüzde olarak gösterilen toplam doküman sayısına bölünerek bulunur. Bu çalışmada, Institute for
Scientific Information (ISI) tarafından hazırlanan SCI, SSCI, AHCI atıf indekslerine göre Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında
“uluslararası işbirliğiyle” 1980-2018 döneminde yapmış olduğu yayınlar (makale, editöre mektup, not, kitap eleştirisi, bildiri
özeti, inceleme, düzeltme) incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: WOS, Bibliyometri, Uluslarası işbirliği Oranı, Türkiye, Balkan Ülkeleri
AN OVERALL ANALYSIS OF PUBLICATIONS CONDUCTED WITH INTERNATIONAL
COLLABORATIONS BETWEEN TURKEY AND BALKAN COUNTRIES
In recent years, it has come to the main the criteria of the number of publications published in international scientific journals,
the number of references to publications, as well as the quality of publications in the comparison of the place of the countries
or universities in the world in the field of science and evaluating the academic performance of scientists. In order to observe
the qualitative development of scientific publications, it is possible to use criteria such as the number of citations per publication,
the publication rate through international cooperation, the rate of publication in cooperation with industry. The percentage of
International Collaborations is an indication of the ability of an institution or writer to attract international collaborations. The
percentage of International Collaborations is calculated by dividing the total number of documents shown as percentages for
the same organization. In this study, the SCI, SSCI, and AHCI citation index, which are issued by the Institute for Scientific
Information (ISI), were examined. All “international cooperation” publications, which are conducted through Balkan countries
and Turkey between 1980 and 2018 were examined. Publications included articles, letters to the editor, notes, book reviews,
abstracts, review, and corrections.
Keywords: WOS, Bibliometrics, % International Collaborations, Turkey, Balkans Countries
GİRİŞ
Küreselleşen dünyada uluslararası hareketlilik her alanda olduğu gibi uluslararası araştırma ve yayın işbirliklerinde de
giderek artmaktadır.
Uluslararasılaşma tüm kamu ve özel organizasyonların özellikle akademik uluslararasılaşma ya da bir başka deyişle
yükseköğretiminde uluslararasılaşma çalışmaları üniversitelerin gündeminde üst sıralarda bir konu olup bu konuya ilgi her
geçen gün artmaktadır (Hacettepe Üniversitesi, 2015:4).
URAP, Times Higher Education (THE) World University Ranking (WUR), SCImago dünya üniversite sıralamalarında
Uluslararası saygınlık açısından Uluslararası İşbirliği Oranı (Diğer ülke üniversiteleriyle yapılan ortak yayınların toplam yayına
oranı) (Asunakutlu, 2017: 22- 24), Yükseköğretim Kurulu tarafından “Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme
Endeksi” hesaplamalarında önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır.
Son yıllarda farklı ülkelerden birçok yazarlı yayınların sayısında artış ve uluslararası işbirliğinde dikkat çekici ivme
görülmektedir.
Bilimsel üretkenliği incelemek için bibliyometrik analiz kullanma ve uluslararası işbirliği önemli ölçüde araştırma
literaründe dikkate alınmaktadır (Bknz.: Selenay, 2010: 1).
BİBLİYOMETRİK ANALİZ
Bu bölümde, Web of Science kapsamında yer alan Türkiye ve Balkan ülkelerindeki araştırmacılarla ortaklaşa yapılan
yayınların genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır.
Aşağıdaki Tablo 1’de Balkan ülkelerinde Web of Science (SCI, SSCI, AHCI) atıf endeksinde yer alan yayın sayıları
ve alınan atıflar yer almaktadır.

TABLO 1: BALKAN ÜLKELERİNDE WEB OF SCIENCE ATIF ENDEKSİNDE YERALAN YAYIN VE ATIF
SAYILARI (1980-2018)
Web of Science
Dokümanları

Alınan Atıf
Sayıları
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TURKEY
GREECE
ROMANIA
SERBIA
BULGARIA
CROATIA
SLOVENIA
MACEDONIA
BOSNIA &
HERZEGOVINA
ALBANIA
MONTENEGRO
SERBIA &
MONTENEGRO
KOSOVO
Balkan Ülkeleri Toplamı
Dünya

558016
334691
223513
112766
91382
87152
86645
10616

5514219
5180904
1508426
1058615
980180
931781
1220156
78352

18.66
37.44
27.79
32.81
40.36
35.04
42.11
42.53

10326
4737
3442

64365
25654
20477

51.43
48.62
60.84

2833
1003
1,480,918
59,809,801

34080
3537
15,352,597
890,360,638

31.56
60.42
27.16
13.01

Kaynak: https://incites.clarivate.com/#/explore/0/region
Tablo 1’e göre, 1980-2019 döneminde dünyada üretilen yayınların yüzde 2, 25’i Balkan ülkelerindeki araştırmacılarca
yapılmaktadır. Aynı şekilde toplam atıfların yüzde 17,2’si Balkan ülkeleri adresli yayınlara aittir.
Aşağıdaki Tablo 2’de Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında uluslararası işbirliğiyle yapılan yayınlara ait istatistiki bilgiler
yer almaktadır.
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TABLO 2: TÜRKİYE İLE BALKAN ÜLKELERİNİN ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİYLE YAPILAN WEB OF SCIENCE
ATIF ENDEKSİNDE YAYIN VE ATIF SAYILARI (1980-2018),
GREECE
ROMANIA
SERBIA
BULGARIA
CROATIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
ALGERIA
MACEDONIA
BOSNIA &
HERZEGOVINA
ALBANIA
MONTENEGRO
KOSOVO
SERBIA &
MONTENEGRO

Ülke Sıralaması
13
22
35
41
50
51
54
64
76
81
90
110
127
145

Web of Science
Doküman
Sayısı
5034
3947
2640
2161
1852
1771
1634
707
374
275
179
69
30
19
20.692

Alınan Atıf Sayısı
227708
141898
145517
91695
88409
95780
73691
27364
8291
9436
3244
1335
1207
1024
916599

Kaynak: https://incites.clarivate.com
Tablo 2’ye göre, 1980-2018 döneminde Türkiye ile Balkan ülkeleri araştırmacılarının uluslararası işbirliğiyle yaptıkları
yayınlarda en çok Yunanistan iledir (yüzde 24,3). Aynı şekilde toplam atıfların yüzde 24,8’i Yunanistan adresli ortaklaşa yapılan
yayınlara aittir. Söz konusu dönemde Türkiye adresli uluslarası işbirliğiyle yapılan (104,147) yayınların yüzde 19,8’i Balkan
ülkeleriyle yapılanlardır.
SONUÇ
Balkan ülkeleriyle uluslararası işbirliğiyle yapılan yayınları artırılması kapsamında, Türkiye Üniversitelerinin uluslararası
görünürlüğünü (kalitesini) ve kredibilitesini daha da artırmak, uluslararası işbirliklerimizi güçlendirmek için (Tonta, 2017: 134):
“Makale etki puanı dünya ortalamasının üzerinde olan dergilerde yayımlanan her alandaki Türkiye adresli makaleler daha fazla
biçimde desteklenmelidir. Mevcut destek algoritması bunu sağlayacak biçimde iyileştirilmeli ya da yeniden tasarlanmalıdır. Ayrıca
özellikle Sosyal Bilimler ve Sanat ve İnsani Bilimlerdeki Türkiye adresli uluslararası makale sayısını artırmak, Türkiye’de
yayımlanan ve Web of Science’ta dizinlenen dergilerin kalitesini yükseltmek ve bu dergileri desteklemek için başka seçenekler
de değerlendirilmelidir.”
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VERGİ KÜLTÜRÜ VE SOSYAL KURUMLARIN ETKİLEŞİMİ
Ramazan ARMAĞAN4, Abdullah KAPLAN5, Ayşe ARMAĞAN6
ÖZET
Sosyo ekonomik boyutuyla önem arz eden vergisel işlemler, öncelikle kişilerin mali durumları ile ilgili kişisellik özelliği taşımakla
birlikte aynı zamanda toplumsal bir özellik de taşımaktadır. İnsanların toplum halinde yaşamalarından kaynaklanan ihtiyaçlarının
giderilmesi için dayanışma, iş birliği veya güç birliği bakımından çeşitli sosyal kurumlar ortaya çıkmıştır. Vergisel işlemlerin sosyal
kurumlardan etkilenirken aynı zamanda sosyal kurumları da etkilediği ve sosyal kurumların vergisel işlemlere olumlu yaklaşımının
vergi kültürü üzerinde olumlu etkiler meydana getireceği varsayımından hareketle, bu çalışmada; aile, din, eğitim, ekonomi,
serbest / boş zaman ve siyaset kurumlarının vergi kültürü üzerindeki etkileri üzerine literatür destekli bir değerlendirme yapılması
öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler: sosyal kurum, vergi, vergi kültürü.
JEL Kodları: A12, A13, H21.
INTERACTION OF TAX CULTURE AND SOCIAL INSTITUTIONS
ABSTRACT
Tax transactions, which are important in terms of socio-economic dimension, are not only personal, but also social. Various
social institutions have emerged in terms of solidarity, cooperation or cooperation in order to meet the needs of people resulting
from living in society. Based on the assumption that tax transactions affect social institutions while they are affected by social
institutions and that the positive approach of social institutions to tax transactions will have positive effects on tax culture; a
literature-based assessment of the effects of family, religion, education, economy, leisure / leisure and political institutions on
tax culture is envisaged.
Key Words: social institution, tax, tax culture.
JEL Codes: A12, A13, H21.
Giriş
Sosyoloji, toplum olayları ve toplumla ile ilgili edinilen sistemli bilgilerdir. Bu haliyle sosyoloji, her çeşit toplum olayını ve
toplumun bütününü kapsamaktadır (Sezer, 2006, s. 31-32). Toplumların bugünkü sosyal yapısını ve sınıf düzenini, o toplumun
tarihinden bağımsız olarak anlamak mümkün olmamaktadır. Sosyolojinin tarih metoduna özel önem vermesinin nedeni de bu
durumdan kaynaklanmaktadır (Kurtkan, 1968, s. 3).
Yaşayan canlı bir varlık olan toplum, her zaman bir çatışma ve çekişme halindedir. Toplumdaki değişim de bu çatışma ve
çekişmelerden kaynaklanmaktadır (Sezer, 2006, s. 19). Modern toplumlarda birleşik aktörlerle doğal olmayan aktörlerin
uyumunu sağlamak için çeşitli kanuni düzenlemelere gereksinim duyulmuştur (Righter, 2007, s. 204). 19. yüzyılın başlarında
sosyoloji terimini bulan (Swingewood, 2010, s. 6) ve sosyolojinin kurucusu olarak genel kabul gören isim, Aguste Comte (17891857) (Horkhimer ve Adorno, 2010, s. 13), Saint Simon’un öğrencisidir (Doğan, 2007, s. 39).
Sosyal Kurumlar
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“Bir sosyal kurum, hep birlikte koordine edilmiş ve teşkilatlanmış göreli bir bütün oluşturan düşünceler, inançlar, gelenek-görenek ve davranışlarla
yapılar, mallar, semboller gibi ögelerden kuruludur. Kurumların sürekliliği vardır.” Kurumlar; toplumun değer ve inançlarına devamlılık
kazandıran şekil almış faaliyet merkezleri olup insanın maddi ve manevi unsurlarla karşılaştığı yerlerdir. Kurumlaşmış bir toplum
olmak belli bir organize düzeye ve güce ulaşmış toplum olmak demektir (Şener, 1998, s. 31).
Kurumların başlıca özellikleri;
• Düzenlediği davranış örüntüleri, toplumdaki temel sorunlarla ilgilidir.
• Bireylerin davranışları üzerinde; sürekli, kesin ve örgütlenmiş örüntülere göre düzenleyici etkileri bulunmaktadır.
• Örüntüler belirli resmi prensipler ve normatif düzen içermektedir (Akan, 2002, s. 116).
• Belli bir amaca yöneliktir ve belli bir toplumsal ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuştur.
• Sürekli olan bir içeriğe sahiptir
• Belirli bir yapıya sahiptir.
• Öğeleri arasındaki ilgi kurumun amacına göre birleştirilmiş olarak bulunur (Tezcan, 2010, s. 124).
Sosyolojik açıdan kurumlar incelenirken, altı temel kurum (Aydın, 2018, s. 12) olan; aile, din, eğitim, ekonomi, serbest/boş
zamanlar ve siyaset kurumları esas alınmaktadır.
Aile kurumu, belirli toplumsal ihtiyaçları karşılamak için bir örüntü ya da örüntüler karmaşığıdır. Bu kurumun gerekliliği ise, her
toplumun kendini yeniden üretmek ve yeni üyelerin bakımı ile topluma kazandırılması gibi gereksinimlere dayanmaktadır (Akan,
2002, s. 116).Aile, bir evde yaşayan ebeveyn ve çocuklardan oluşan bir birlik olarak tanımlanmaktadır (Righter, 2007, s. 204). En
eski sosyal kurum olan aile; kan, süt ve evlilik bağlarının birbirlerine bağladığı bireylerden meydana gelmektedir. Zaman içindeki
koşullardan dolayı şekli değişse de aile kurumu her zaman var olmuştur (Şener, 1998, s. 219).
Din kurumu; Genelde dini kurumların insanın tanrı ile ilişki kurma gereksiniminden kaynaklandığı, dua ve ibadet gibi formlarla
ifade edildiği kabul edilse de aslında din insanın belli türden davranışlarını içeren bir kurum değildir. Din kurumu geçmişte
olduğu gibi bugün de insanların tüm eylemlerini etkilemektedir (Aydın, 2018, s. 129-136). Dinin bir kurum olarak
belirtilmesinden sonra, din olgusunun çok farklı bir yapıya sahip olması ve toplumdan topluma farklılıklar göstermesinden dolayı
tanımlanması da güçlük içermektedir. Sosyologlara göre, dinin toplumda yerine getirdiği fonksiyonlar şunlardır; çeşitli sosyal
uygulamalara meşruluk kazandırmak, birliktelik duygusunun yüceltmek, bireyin yaşantısını anlamlı kılmak ve bireyin üyelik ya
da aidiyet duygusunu pekiştirmektir (Özkalp, 2011, s. 194-197).
Eğitim Kurumu, eğitim, birey üzerinde aileden sonra en kalıcı etkilere sahip toplumsal kurumlardan birisidir. Eğitim kurumu;
ailenin sınırlılıklarını aşması ve toplum üzerindeki gelişen etkileri ile daha da ayrıcalık kazanmaktadır (Doğan, 2007, s. 225).
Eğitim kurumunun ortaya çıkış gerekçeleri; genç insanlara, toplumun verimliliği ve refahına katkı sağlaması için belirli becerileri
kazandırmak ve sosyal kurumlara uyumlu değerler ve tutumlar öğretilmesi olarak sayılmaktadır (Akan, 2002, s. 116).Eğitim,
insanın bütün yaşamını organize eden bir süreç olarak, insanları özellikle erişkinlik dönemine gelinceye kadar, kapsamına almıştır.
İnsanın bu kurum içerisinde almış olduğu eğitim ise insanın tüm hayatını etkileyecek bir kapasiteye sahiptir. (Özkalp, 2011, s.
171). Öyleki günümüzde eğitimin insan hayatındaki yeri tüm yaşamı boyunca insanı etkisi altına alır hale gelmiştir.
Ekonomi kurumu, topluma gerekli olan maddi ürün ve hizmetler sağlanmaktadır. Ekonomi kurumunun işlevi; meta (mal –
hizmet) üretimi, dağıtımı, değişimi ve tüketim ile ilgilidir. Söz konusu işlevleri yerine getiren ekonomi kurumu belki yüzlerce
davranış örüntüsünden meydana gelmektedir (Aydın, 2018, s. 95). Ekonomi, toplumun diğer alt sistemleri ile ilişkide olan,
toplumun alt sistemlerden biridir. Ekonomik olaylar toplumsal sistemin içinde gerçekleşmektedirler (Özkalp, 2011, s. 157).
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Üretim faaliyetleri; toplumsal yaşamın temeli, insanları birbirine bağlamakta araç ve toplumun oluşmasında da temel bir etken
konumundadır. (Öztürk, 2012, s. 299).
Serbest / Boş zamanı değerlendirme kurumu, kişilerin dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olarak işlev görmektedir.
Özellikle çalışan kişilerin yeniden enerji kazanmaları için önem taşımaktadır. Bu sayede insanlar yaşam bağlarını
kuvvetlendirmekte ve sağlıklı kişiler durumuna gelmektedirler. Serbest zaman kurumu; demokrasiyi sağlamak, suçluluğu
azaltmak, dayanışmayı arttırmak, yabancılaşmayı önlemek, sağlığı korumak, ekonomik olanaklar sağlamak ve kişiliğin
geliştirilmesi gibi önemli işlevlere sahip bir kurumdur (Tezcan, 2010, s. 162-163).
Siyaset kurumu, temel bir kurum olan siyaset, insanlığın başlangıcından itibaren potansiyel olarak var olagelmiştir. Ayrıca
siyasetin aileden ayrı ve aileler arasındaki düzenin ortaya çıkmasıyla başladığı da düşünülmektedir. (Aydın, 2018, s. 183).
Demokratik rejimlerde siyaset; bireyler, sivil toplum kuruluşları, çıkar grupları ve siyasal partiler tarafından değiştirilebilip
dönüştürülebilen veya bu yolların da açık olduğu bir alandır. Siyasi alan iktidar olma mücadelesinin yaşandığı bir yerdir. Siyasetin
son amacı, iktidar olmak, iktidarı yönlendirebilmek, iktidara yakın olmak veya çıkarlarını iktidar aracılığı ile hayata geçirmeye
devam etmektir. (Durdu, 2012, s. 196).
Kültür ve Vergi Kültürü
Kültür, sözlüklerde ve ansiklopedilerde en çok tanıma sahip olan kelimeler arasındadır (Özlem, 2008, s. 153). Kültür kelimesi
Latince, colere, olup tarımdaki gelişmeden, ikamet etmeye, tapınmaktan korunmaya varan birçok anlamı içermektedir. İkamet
etme anlamı latince, colonuc’tan gelmektedir ve günümüzde kolonyalizm haline dönüşmüştür. Colere kelimesi zamanla cultus halini
almış ve daha sonra da dini bir terim olan cult (kült) haline gelmiştir. Kültür, İngilizcedeki en karmaşık kelimelerden biri olup
etimolojik olarak doğadan türemiş bir kavramdır. Kültür kelimesinin özgün anlamlarından biri, çiftçilik veya doğal gelişme
eğilimidir. Kültür ile aynı kökten gelen coulter saban demirinin ağzı anlamındadır. Bu kelime emek ve tarımdan (agriculture),
gelişimden (cultivation) ve üründen (crops) gelmektedir (Eagleton, 2005, s. 9-10).
Etnolojik kültür kavramının tanımını ilk olarak İngiliz antropolog Edward Burnett Tylor yapmıştır. Tylor, kültür veya uygarlığı,
etnolojik genel anlamı ile toplumun üyesi olan insanın kazandığı, bilgiler, inançlar, ahlak, sanat, hukuk, gelenek görenek ve diğer
yetenekler ile alışkanlıkları da içeren karmaşık bir bütün olarak tanımlamıştır (Cuche, 2013, s. 25).
Kültür, “bireylerin ait oldukları toplumsal grup ve yapı içinde şekillenen özgün yaşama biçim ve alışkanlıklarının ruhsal ve toplumsal algı yolu ile
ortaya koyduğu imgesel, düşünsel ve toplumsal bir süreçtir.” (Doğan, 2007, s. 397). Bir başka tanıma göre ise kültür, “bir insan topluluğunun,
bir halkın, bir ulusun ve gitgide belli bir uluslar topluluğunun duyuş düşünüş ve değer birliğini meydana getiren düşünsel, sanatsal, felsefi, bilimsel ve
teknik tüm üretim ve varlıkları” (Özlem, 2008, s. 154), şeklinde tanımlanmaktadır.
Kültür sözcüğü, kullanılmaya başladığından beri çeşitli sıfatlarla nitelenerek de kullanılmıştır. Ulusal kültür, evrensel kültür, yerel
kültür, alt kültür, karşı kültür, popüler kültür vs. (Doğan, 2007, s. 407), bu kapsamda kullanılan kavramlardan birisi de vergi
kültürü kavramıdır.
Vergi kültürü, mükelleflerin vergi ödevlerini zamanında ve gönüllü olarak yapmalarını sağlayan bir unsurdur. Toplumda mevcut
olan vergi kültürü, vergi politikalarının uygulanmasında ve vergi uyumunun gönüllü olarak sağlanmasında önemli bir işleve
sahiptir. Bir toplumdaki vergi algısı-tutumu ne kadar yüksekse o toplumdaki vergi kültür düzeyinin de yüksek olduğu
anlaşılabilmektedir (Taytak, 2016, s. 1933).
Vergi kültürü, vergileme ve vergi verme olarak ikili bir özelliğe sahiptir (Gencel ve Kuru, 2012, s. 29). Vergi kültürü aynı zamanda
vergi ahlakı ile de etkileşim halindedir ve mükelleflerin kendi vicdani kanaatleri ile vergi verme konusunda istekli ve içten
motivasyona sahip olmalarıdır (Ayas ve Saruç, 2015, s. 185). Vergi kültürü, herhangi bir toplumda veya ülkedeki, sosyal, kültürel,
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iktisadi, tarihsel, psikolojik ve coğrafi faktörlerden de etkilenmektedir (Özdemir, 2015, s. 185). Yapısal faktörler olan ekonomik
ve politik sistemin değerler ve davranışlar üzerinde uzun süreli etkileri bulunmaktadır (Torgler ve Schneider, 2004, s. 28).
Bir ülkenin vergi kültürü, çok sayıda aktör ve kurum ile geniş bir kesimi kapsamaktadır (Nerre, 2008, s. 164). Sosyal, ekonomik
yapı ve vergi kültürü toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Geliştirilmesi istenen vergi kültüründe, toplumun sahip
olduğu, kültürel sistemini, kodlarını, tiklerini ve hassasiyet alanlarını iyi tanıyarak, topluma ait vergi kültürü geliştirilmesi
gerekmektedir (Canbay ve Çetin, 2007, s. 62).
Vergi kültürü kavramı, evrimsel karakterine vurgu yapılarak Schumpeter’in 1929 yılında yayınlanan “Gelir Vergisinin Ekonomisi ve
Sosyolojisi” adlı makalesinde kullanılmıştır. “Bütün vergiler her sosyal kurum gibi uygun ekonomik ve psikolojik dönemlerde uzun süre kalırlar.
Buna karşın, diğer tüm sosyal kurumlarda olduğu gibi toplum kurallarına ayak uyduramayan vergi sistemleri de uzun süre yaşayamaz. Evrim
dalgası onu yavaş yavaş yıpratır.” Bir ülkeye özgü vergi kültürü ulusal vergi sistemi ile bağlantılı tüm resmi ve gayrı resmî kurumların,
devam eden etkileşimlerinin neden olduğu bağlarda dahil olmak üzere ülkenin kültürüne tarihsel olarak gömülüdür (Nerre, 2001,
s. 2-12).
Vergi Kültürü ile Sosyal Kurumların Etkileşimi
Bireylerin vergisel yükümlülüklerini gönüllü olarak yerine getirme konusundaki kararlarında, kurumsal faktörler de etkili
olmaktadır. Kurallar ve kurumlar kültür adı verilen yapının temel taşı sayılmaktadır (Aktan, 2012, s. 19). Mali olaylar, sosyal
kurumlardan etkilenen ve onları da etkileyen, değişen ve değiştiren sosyal olaylardır (Çelebi, 2012, s. 9).
En belirgin sosyolojik birim olan kurum, maddi ve manevi toplam kültürün birbiri ile irtibatlı olan ünitelerini oluşturmaktadır.
Toplumdaki kurumların ağı ise kültürü meydana getirmektedir. Kültürel bir olgu olan kurumlara bu dünyanın yapı taşları da
denilmektedir (Aydın, 2018, s. 11-12). Kurum, nesnel ve zorlayıcı karaktere sahip olan; duyuş düşünüş ve davranışların geleneksel
biçimi olmakla birlikte, bunlara uygun davranan insanlar olmazsa kurumların da hiçbir anlamı olmayacaktır (Zijderveld, 2013, s.
55-56). Sosyolojide gruplar arasındaki etkileşim ve iletişim yolu ile sağlanan kültürlenme veya sosyalleşme, biçimsel ya da biçimsel
olmayan yollarla sağlanmaktadır (Özkul, 2008, s. 34). Kurumlar öncelikle kendi içinde hareket eden, aynı zamanda genel
toplumsal sitemin amaçlarına ulaşabilmesi ve istikrar için kurumlar arası işbirliği ve ilişkilere de önem veren bir yapıya sahiptir
(Türkkahraman, 2009, s. 44).
Aile kurumu ve vergi kültürü etkileşimi, aile grupları toplumdan topluma farklılık gösterse de evrensel aile yapısı, çekirdek ailedir
(Akan, 2002, s. 119) ve Aristotales tarafından da aile, toplumsal yapının en temel birimi olarak kabul edilmektedir (Bouthoul,
2016, s. 15) Bu bağlamda vergi kültürü, bireyin çocukluk döneminden itibaren oluşturulmaya başlanırsa bu kazanımların
etkilerinin kişinin yaşamı boyunca sürebileceği söylenebilir. Vergi kültürünü çocukluk döneminde içselleştirmiş bir birey ile vergi
kültürü oluşmamış bir bireyin vergiye karşı tutum ve davranışlarının farklı olması beklenebilir. Bu nedenle vergisel
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sonuçlarının çocukluk döneminde objektif olarak öğretilmesinin ileriki zamanlarda bireyin
davranışları üzerinde olumlu etkiler meydana getirebileceği öngörülmektedir. Ailenin sahip olduğu vergi kültürünün aile bireyleri
üzerinde etkili olabilme potansiyeli bulunmaktadır. Vergi kültürü ve vergi bilinci yüksek olan bir ailenin, o ailedeki diğer bireylerin
vergi kültürlerine de olumlu katkı sağlayabilecektir.
Din kurumu ve vergi kültürü etkileşimi, din ile ekonomi arasında içten ve güçlü bir bağ bulunmakta olup ekonominin arz-talep
dengesi gibi temel yaklaşımlarının önemli bir kısmı din kökenli bir etik düzlemde gerçekleşmektedir. (Aydın, 2018, s. 174-175).
Bu kapsamda dini inançların vergi üzerinde de etkilerinin olduğu söylenebilir. Söz konusu dinin vergiye bakış açısı ve bireyler
üzerindeki etki gücü oranında vergi konusunda bireyler üzerinde tesir ederek vergi kültürü üzerinde etkiler de bulunabileceği
değerlendirilmektedir.
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Eğitim kurumu ve vergi kültürü etkileşimi, ekonomi için gerekli olan zihniyet değişimi diğer etkenlerin yanında eğitimle de
yakından ilgilidir. Eğitimin ekonomiye, insan kaynağının geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi yönünde önemli katkıları
bulunmaktadır. Aynı zamanda kurumsallaşmış bir eğitim de ekonomiden aktarılan kaynaklar sayesinde gerçekleştirilebilmektedir
(Aydın, 2018, s. 266). Kişiler üzerinde pek çok alanda etkileri olan eğitim, vergi kültürünün oluşmasında da etkili olmaktadır.
Eğitimin vergiye bakış açısına ve vergi ile ilgili yapılan eğitimin türüne göre de vergi kültürü üzerinde olumlu veya olumsuz
etkilerinin olabileceği değerlendirilmektedir.
Ekonomi kurumu ve vergi kültürü etkileşimi, ekonomik olgular genel toplumsal yapı ile karşılıklı etkileşim halindedir. Bazı
ekonomistler ekonomik hayatı sosyal hayatın dinamiği olarak görmektedirler. Diğer taraftan da toplum değer ve normları ile
ekonomik hayatın her safhasında (üretim, tüketim, yatırım, tasarruf, değişim ve sanayileşme gibi) etkili olmaktadır. Ekonominin
toplum hayatındaki etkilerinden biri de sosyal tabakalaşmaya yol açmasıdır (Aydın, 2018, s. 117). Ekonomi kurumu ile vergi
kültürü arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Ekonomik olayları etkileyen başlıca etkenlerden bir de vergi olup, vergi;
hem ekonomik hayata yön veren hem de ekonomik gelişmelerden etkilenen bir özelliğe sahiptir. Bu kapsamda vergi kültürü de
ekonomik ilişkiler düzeyinde değişikliğe ve etkileşime maruz kalmaktadır. Ekonominin vergiden olumlu etkilenmesi vergi
kültürü üzerinde olumlu etkiler oluştururken meydana gelecek olumsuzluklardan da en fazla etkilenmesi söz konusu
olabilecektir.
Serbest / boş zamanlar kurumu ve vergi kültürü etkileşimi Boş zamanlar ve eğlence taleplerinin artması, çalışanların daha fazla
hak kazanması ile artış göstermiştir. (Bennett, 2013, s. 25-26). Toplumlar kendi kültürel özelliklerine göre boş zamanlarını
değerlendirmektedirler. Bu kurumlar aynı zamanda kültürel çalışmalar özelliğindedirler. Kültürlenmenin en belirgin yolları;
okumak, dinlemek ve seyretmektir (Aydın, 2018, s. 276-279). Serbest / boş zamanlar kurumunun diğer kurumlarla ilişki içinde
olması her kurumun kendine ait özelliklerine dayanılarak serbest zamanlar kurumu ile ilişkilendirilebileceğini göstermektedir. Bu
kapsamda serbest / boş zamanların kullanıldığı alanlarda vergi kültürüne yönelik olarak yapılacak çalışmaların vergi kültürü
üzerinde olumlu etkiler yapacağı değerlendirilmektedir.
Siyaset kurumu ve vergi kültürü etkileşimi, siyaset bilimi, siyaset kavramını üç yönde açıp geliştirmiştir, bunlar;, polity, policy,
politics olup iktidardan pay alma ve iktidar konumlarına yönelik siyasal tartışma süreçlerini sorgulamaktadır. Bu sorgulama
bireysel değil örgütlü kolektif aktörlere yöneliktir (Bech, 2005, s. 159). Devletin sahip olduğu yetkileri uygun kullanmaması ile
vergi sisteminde eşitliğin ve adaletin olmadığına dair düşüncelerin yaygınlaşması, vergiden kaçınma, vergi kaçırma (Armağan ve
Kaplan, 2017, s. 161) ve ayaklanmalara dahi varabilecek sonuçlara neden olabilmektedir (Gökbunar, 2004, s. 32).
Siyasal toplum nitelemesi, en alt seviyede de olsa bir örgütlenme, geçici veya kalıcı, zayıf ya da güçlü bir iktidar olması ve
bireylerin de her ne olursa olsun bu iktidarın etkilerine maruz kalmalarını vurgulamaktadır. Bireylerin siyasal topluluklarla olan
ilişkilerinin nasıl olması gerektiği hakkındaki onaylanmış kurallar bütünü yurttaşlık ahlakı olarak adlandırılmaktadır (Durkheim,
2015, s. 91-92). Siyaset, toplum ve insan hayatında geniş etkilere sahip olan bir kurumdur. Bu bağlamda siyasi bakış açısı, siyasi
kültür ve siyasi tercihler her alanda olduğu gibi vergi kültürü üzerinde de etkileri olabileceği değerlendirilmektedir. Bu etkinin
olumlu veya olumsuz yönde olması siyasetin bu konuya bakış açısına göre değişikler gösterebilecektir.
Sonuç
Vergi, vergileme yetkisine sahip olan devlet tarafından yapılan hukuki düzenlemelerle kişilerin ödeme güçleri dikkate alınarak
karşılıksız ve hukuki zorlamaya dayanarak alınan parasal değerleri ifade etmektedir. Bu hali ile verginin tarafları arasında alacaklı
olarak devlet veya devlet tarafından kendisine yetki verilen diğer kamu kurum veya kuruluşları yer almakta, borçlu tarafında ise
gerçek ve tüzel kişiler yer almaktadır. Günümüzde modern vergileme sisteminin temeli, beyan esasına dayandırılmaktadır.
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Dolayısıyla vergileme sürecinde mükelleflerde vergi kültürünün yüksek olması beyan esasının uygulama başarısına önemli
katkılar sağlayabileceği öngörülmektedir.
Vergi kültürü, insanın sosyalleşmeye başladığı ilk kurum olan ailede başlamaktadır, daha sonra bireyin gelişimi ve toplumsal
yapıya göre, arkadaş çevresi, eğitim, siyaset, ekonomi, din ve boş / serbest zaman kurumlarının da etkileri ile oluşmakta,
değişmekte ve gelişmektedir. Bu gelişim ve değişimin olumlu ya da olumsuz yönde olması bütün bu sayılan toplumsal kurumların
bu konu üzerine bakış açıları ve uygulamaları ile yakın yönde olacağı öngürülmektedir.
Vergi kültürü, vergileme kültürü ve vergi ödeme kültürü olarak değerlendirildiğinde, vergi kanunlarının oluşturulmasından
uygulanmasına kadar geçen her aşama vergileme kültürü içinde değerlendirebilir. Vergi ödeme kültürü ise vergisel sorumluluğu
olanların bu sorumluluklarını yerine getirme konusundaki; düşünce, tutum, davranış ve uygulamalarını kapsamaktadır.
Bu bağlamda vergi kültürünün mevcut tanımlarının dışında daha geniş bir kavram olarak tanımlamak gerektiğinde bu tanımlama
şu şekilde yapılabilir. Vergi kültürü: belli bir toplumda veya belirli bir kültürü paylaşan toplumlarda, aile, din, eğitim, ekonomi,
serbest / boş zamanlar ve siyaset gibi temel toplumsal kurumlardan etkilenen ve bu kurumları etkileyebilen, vergi koyucular
açısından vergilendirme, vergi ödeyenler açısından da vergi ödemeyi kapsayan, vergi ile ilgili olan bütün; işlemleri, oluşturan
ortak kanaatleri, genel kanıları, uygulamaları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri, idari, bürokratik yapı ile bunlarla ilgili
uygulamaları kapsayan maddi ve manevi olgular bütünüdür.
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FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND CHINA: WITH A PERSPECTIVE OF
DOMINO EFFECT
Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR, Prof. Dr. Ma ZAOMING

ABSTRACT
Turkey has a history of about a century, began its big foreign trade activities by transition free market economy in 1980. Turkey
continues their import and export activities effectively after January 24 decisions and Customs Union agreement with the EU
member countries and has a place in world trade within last 20 years. Due to data from 2018, first three countries Turkey
exports most are Germany, England and Italy, while the most exported items are vehicles other than railway or tramway rollingstock constitute parts. Besides mineral fuels, mineral oils and product of their distillation are the most imported items while
Russian Federation takes the first and China takes the second country in import operations. China was the first country which
Turkey's most imports with 23.3 billion dollars in 2017 and for the last ten years imports from China has increased about 50 %
of imports. The development of communication and technology makes the spread of international trade and logistic activities
and bilateral agreements have had a domino effect on international trade activities between the countries. This effect can also
be seen between China and Turkey.
In this study, Turkey's foreign trade is examined and the counter trade between Turkey and China is discussed from the point
of Domino Effect. It is concluded that although Customs Union still has positive advantages on Turkish Foreign Trade, it has
negative effects on trade with China because of high custom taxes. Though Turkey imports big amounts of technology-intensive
products from China, it exports mainly raw materials and intermediate products in smaller amounts. It is essential for Turkey
to abandon the import-dependent export model with EU countries and develop high value-added products. Turkey should also
become active in the service sector.
Key words: Foreign Trade, Turkish Economy, Chinese Economy, Import, Export

Introduction
Turkey has a history of about a century but began its big foreign trade activities by transition Free Market Economy in 1980.
For this reason, the year of 1980 is so important for Turkish Economy and international activities. After 1980, Turkey changed
its economic policy to free market economy which lets the country imports and exports more freely.
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Graph 1: Turkish Export & Import Values (1960-2018)

Source: World Bank, 2019
Graph 1 shows Turkish import and export values from the year 1960 to 2018. It can be clearly seen that after 1980 both import
and export activities begin to increase. In the early 1960’s Turkish import value was about 550 million $ while export value was
350 million $, these volumes reach to 168 billion $ in exports and 223 billion $ in imports in 2018. There are many reasons of
these huge volume increase in foreign trade of Turkey, of course the changing World Economy is non-negligible, but inside
Turkey new reforms and economy policies are implied.
Turkey’s Foreign Trade After 1980
Turkish foreign trade history can be divided in to 2 parts – before and after 1980. Before 1980 Turkey has a closed economy in
which the exports and imports were very limited. After 1980 two important events occurred – 24 January decisions in 1980 and
joining in Customs Union in 1996.
The most important policy is the transition free market economy in 1980 by taking the 24 January Decisions. The main
difference that distinguishes the 24 January decisions from others is the determination of the conditions of the free market
economy. It was aimed to increase productivity and the competitiveness of the economy with the stabilization and an open
growth strategy implemented. 24 January decisions can be summarized as follows (Bilir 2006, 114):
•
•
•
•
•
•

Removal of barriers to foreign exchange inflows and foreign trade liberalization,
Release of price and interest rates,
Ensuring modernization in financial markets,
Liberalization of capital movements,
Reducing the pressure of state economic enterprises on the economy and privatization,
The availability of resources to finance structural change.

After 1980, the most important second event for Turkey is to enter the Customs Union in 1996, 1st of January. Joining in
Customs Union has positive impacts on Turkish market and foreign relations with EU countries in commercial, institutional,
legal and financial areas. Moreover by adapting European technical norms, consumer protection has increased and export
markets have enlarged in Turkey.
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Table 1: Turkey’s Exports by Chapters (Million $)

Source: TÜİK, 2019
Table 1 and Table 2 show the Turkey’s export indicators. Due to data from 2018, first three countries Turkey exports most are
Germany, England and Italy, while the most exported items are vehicles other than railway or tramway rolling-stock constitute
parts (TÜİK, 2019).
Table 2: Turkey’s Exports by Country

Source: TÜİK, 2019
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When the import data for the same period are analyzed; mineral fuels, mineral oils and product of their distillation are the most
imported items (Table 3) while Russian Federation is the first country in import operations (Table 4) (TÜİK, 2019).
Table 3: Turkey’s Imports by Chapters (Million $)

Source: TÜİK, 2019
Table 4: Turkey’s Imports by Country

Source: TÜİK, 2019
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Turkey’s Foreign Trade with China
China takes the second place in importing Turkey with the 20.7 billion $ in 2018 (Table 5). It was the first country which
Turkey's most imports with 23.3 billion dollars in 2017. This data was $ 12.7 billion in 2009 and China ranked the third place.
In other words, for the last ten years, imports from China has increased about 50 % . Items related communication has big role
on these increase. On the export side, in 2018 Turkey exports to China with a value of 2,9 billion $ has a percentage of only 1,7
of total export. This data was 1,6 billion $ with a percentage of 1,6. China is also ranked as 16th country in exporting. Main
export products from Turkey to China are marble and travertine, chromium, copper, lead, iron, zinc, natural borate ores, boron
oxides and boric acids and main import products from China are automatic data processing machines and units, cellular / other
wireless networks, phones, toys, audio-visual and other information to receive, translate and export vehicles, cargo / human
transport vessels.
Table 5: Turkey’s Foreign Trade with China

Source: TÜİK, 2019
The development of communication and technology makes the spread of international trade and logistic activities and bilateral
agreements have a domino effect on international trade activities between countries. This effect can also be seen between China
and Turkey. Although these two countries have bilateral agreements with the third parties (Turkey’s membership in Customs
Union with EU), apply taxes each other and long distances, it is possible to see this Domino Effect on their counter trade.
Domino effect reveals itself on efforts which are underway to export Turkish food and agricultural products to China. In this
context, protocols on the export of milk and dairy products, cherries and pistachios were signed on the occasion of the G20
Antalya (2015) and G20 Hanco (2016) Summits (Ministry of Foreign Affairs, 2019).
Second effect appears as investments. The total investment made by China in Turkey is around 2 billion dollars for energy,
infrastructure, logistics, finance, mining, telecommunications and livestock sectors (Ministry of Foreign Affairs, 2019).
Moreover, Central Banks of the two countries signed a swap agreement in February 2012; Renovated in 2015 for 3 years
(Ministry of Foreign Affairs, 2019).
Thirdly, logistics is also effected. Turkey supports the efforts undertaken for the implementation of China's "Zone and Road"
called "Silk Road Economic Zone" and "21st Century Maritime Silk Road" and in terms of these initiatives is situated in a key
location (Ministry of Foreign Affairs, 2019). Besides Turkey aims to implement "Trans-Caspian-Central Corridor" project which
opens a connection corridor between China and Europe (Ministry of Foreign Affairs, 2019).

Conclusion
It is concluded that although Customs Union still has positive advantages on Turkish Foreign Trade, it has negative impact on
trade with China because of high custom taxes. Though Turkey imports big amounts of technology-intensive products from
China, however it exports mainly raw materials and intermediate product in smaller amounts. It is essential for Turkey to
abandon the import-dependent export model with EU countries and develop high value-added products. In addition to that,
Turkey should not only become active in the industrial sector but also in the service sector.
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LİBERALİZM VE KOMÜNİZİMDE ORYANTALİST YAKLAŞIM: KARL MARX, JAMES
MİLLVE JOHN STUART MİLL
Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE*
ÖZET
Oryantalizm ya da şarkiyatçılık tarihsel sürecinde farklı anlamlarda kullanılmış olsa da Doğu araştırmalarını kapsayan disipline
verilen isimdir. Oryantalizm, başlangıçta Doğu ve İslam dünyasını keşfetme amaçlı akademik bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır.
Ancak zamanla, özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında Batılı devletlerin Doğu’yu ve Doğu devletlerini emperyalist
düşünceyle inceleme amacına yönelmiştir. Doğu insanlarının, dinlerini, dillerini ve tarihlerini incelenmesi anlamında
kullanılmıştır. Oryantalizme yönelik ilk ve ciddi eleştirileri yapan Edward Said, Oryantalizm başlıklı çalışmasıyla kavrama yeni
anlamlar kazandırmıştır. Said, oryantalizm kavramını mesleki bir uzmanlıkla sınırlı tutmamış, genel kültür, edebiyat ve
ideolojilerin yanı sıra toplumsal ve siyasal alanda da oryantalizmden bahsetmiştir.
Oryantalizmle ilgili birçok bilim adamı ve düşünür çalışma yapmıştır. Bunun haricinde Doğu’yla ilgili toplumsal, siyasal yapıları
bazı seyyahların günlüklerinden de okumak mümkündür. Bazı bilim adamları ise kendi düşüncelerini açıklarken dünya genelinde
verdikleri ülke örneklerinde Doğu’daki toplumsal ve siyasal yapılarda bahsetmişlerdir.
Liberalizm ve komünizm kendine özgü siyasal, ekonomik ve toplumsal içerikleri olan birer ideolojilerdir. Bu ideolojilerin de
kendine özgü teorisyenleri ve araştırmacıları vardır. Bunlardan Komünizmin fikir babası olan Karl Marks ile Liberal düşüncenin
öncülerinden James Mill ile John Stuart Mill ilk akla gelen isimlerdir.
Bu çalışmada, Komünist ve Liberal ideolojilerin oryantalizm konusundaki yaklaşımını kendi değerleri üzerinden tartışmak
amaçlanmıştır. Bu amaçla bu iki ideolojinin önde gelen teorisyenlerinden Karl Marks ve James Mill ile John Stuart Mill’in
oryantalizm hakkındaki düşünceleri incelenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle oryantalizm ile komünizm ve liberalizm teorik
bakımdan kısaca değerlendirildikten sonra bu isimlerin yaklaşımı bu ideolojilerin değerleri üzerinden incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Komünizm, Oryantalizm, Karl Marks, James Mill, John Stuart Mill
ORIENTALIST APROACHES IN LIBERALISM AND COMMUNISM: KARL MARX, JAMES MILL AND
JOHN STUART MILL
ABSTRACT
Orientalism as a term has been used in various meanings, but generally is the science includes researches about the East. In the
begining, orientalism emerged as an academcscience to discover East and Islamic World. But, especially after World Wars, it
has been used as a tool of imperialism. It included researches about languages, religions and history of East. First remarkable
criticism for Orientalism has been made by EdwardSaid. After Said, the term got new meaning. Said tried to discover orientalism
inside culture, literature, ideologies and also inside of society and politics.
Many scientists was stuied about orientalism. Apart from these stuies, political and social structure of eastern could study on
voyagers diaries. While some scientists explain their thoughts, they said about eastern political and social structure in nations
cases.
Liberalism and Communism are an ideology that have typical political, economic and social structures. These ideologies have
typical theroticians and researchers. These are Karl Marks- originator of Communism and James Mill ile John Stuart Mill-leaders
of Liberalism.
This study aims to discuss approaches of Communism and Liberalism as ideologies. For his reason Karl Marks’, James Mill’s
and John Stuart Mill’s ideas about orientalism is examined. In this study, first orientalism, communism and liberalism are going
to beexplain on theoritical background, then main stress will be over those names.
Keywords: Liberalism, Communism, Orientalism, Karl Marks,James Mill, John Stuart Mill
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1. GİRİŞ
Oryantalizm var olan bireysel düşüncelerin toplumsal yansıması olarak tezahür etmektedir. Bireylerin “ben” ve “öteki”
kavramlarının açıklamasının toplamı toplumsal “ben” ve “öteki” kavramını oluşturmaktadır. Ben ve öteki kavramları arasındaki
ilişki, kendini her şeyin merkezine yerleştiren bireylerin ötekini farklı görmesi ve bu farklılığı küçümseyerek benimsememesi,
barbar, çağ dışı olarak nitelemesi oryantalist yaklaşımın temelinde yer almaktadır. Rönesans ve aydınlanma dönemiyle birlikte
iktisadi, kültürel ve siyasi açıdan gelişen Batı, kendinden olmayanları kendi konumu üzerinden ötekileştirerek tanımlamaya
çalışmış, Doğu il ilgili açıklamalarında sürekli kendi benliği üzerinden hareket etmiştir.
Oryantalizm Batı’nın kültürel, siyasal, bilimsel, iktisadi, edebi yönden Doğu’yu kendi konumu üzerinden incelemesi ve
açıklamasıdır. Oryantalizm ya da şarkiyatçılığın sözlük anlamı “Doğu Bilimidir”. Oryantalizm emperyalist bir bilimdir. Edward
Said’in yazdığı gibi “Batı’nın Doğu’yu kendi değerleri üzerinden açıklayarak onu yönlendirmesi, kullanması ve hatta eritme
gayretlerinin tamamıdır. Oryantalizmde sömürgeci yaklaşım sadece siyasal anlamda ifade edilmemekte, edebiyat, din, kültür,
ekonomik, ulusal değerler üzerinden de ifade edilmektedir.
Doğu ile ilgili birçok bilim adamı, seyyah ve araştırmacılar eserlerinde açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamalar eserlerde bir
bütünlük içinde ya da bir bölüm içinde gözlemler ve değerlendirmeler şeklinde yapılmıştır. Foucault’un bilgi- iktidar yaklaşımı
ve Antonio Gramsci’nin hegemonya kavramının açıklaması oryantalizmle ilgili çalışmalarda yol gösterici olurken, Marco Polo,
John Mandeville, Avusturyalı Ogier Ghiselin de Busbecq ( 1520-1592), İtalyan Cizvit rahip Giovanni Botero (1540-1617), Jean
Baptiste Tavernier (1605-1689), François Bernier (1625-1688), John Cardin (1643-1713) gibi seyyahların Doğu’ya yaptıkları
seyahatlerde Doğu toplumları üzerindeki gözlemleri ile Montesquieu, Karl Marx, Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, James
Mill ve John Stuart Mill, Max Weber gibi bilim adamlarının oryantalizm hakkındaki çalışmaları ile Arthur James Balfour, Lord
Byron, Napolyon gibi Batılı siyasetçilerin söylemleri Batı’nın Doğu hakkındaki düşüncelerini açıklamaktadır.
Bu çalışmaları yapanların ideolojik yapısı ve dünya görüşü farklıklar arz etmektedir. Liberal düşünceden, komünist düşünceye
kadar uzanan düzlemde yer alan siyasetçiler, bilim adamları, seyyahlar Doğu hakkında açıklamaları olmuştur. İdeolojilerin
iktisadi, toplumsal, siyasal ve kültürel konulardaki yaklaşımları birbirinden farklıdır. Her biri kendi değerleri ve ilkeleri üzerinden
açıklamalar yapmaktadır. İdeolojilerin bu farklı açıklamaları ve yaklaşımları oryantalizme olan yaklaşımlarına da yansıyacağı
düşünülmektedir. Bu farklılıkları net olarak görebilmek için söz konusu ideolojilerin öncülerinden, açıklamalarıyla o ideolojinin
oluşmasında önemli katkıları olan kişilerin incelenmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle hazırlanan çalışmanın amacı
liberalizm ve komünizmin oryantalizm hakkındaki yaklaşımını kendi değerleri üzerinden tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda;
alanlarında birçok araştırmacı, bilim adamı, seyyah ve siyasetçinin oryantalizm üzerinde çalışmaları ve açıklamaları olmasına
rağmen liberalizmin ve komünizmin fikri alt yapısını oluşturan isimlerin oryantalizmle ilgili yaklaşımlarını açıklamak için Karl
Marx ile James Mill ve John Stuart Mill’in çalışmaları, eserleri ve açıklamaları incelenmiştir. Çalışmada öncelikle oryantalizm ile
komünizm ve liberalizm konuları teorik bakımdan kısaca değerlendirildikten sonra bu isimlerin oryantalizmle ilgili yaklaşımları
bu ideolojilerin değerleri üzerinden tartışılacaktır.
Liberalizm ve komünizm kuramsal olarak üzerinde kitaplar yazılan ideolojilerdir. Dolayısıyla bu makalede her iki ideolojinin
ayrıntılı olarak ele alınamayacağı düşünüldüğünden, makalenin içeriği bakımından her iki düşüncenin değerleri açısından
açıklamalar yapılmaya çalışılmış, evrelerinden kısaca bahsedilmiştir.
2. ORYANTALİZM
Oryantalizmin sözlük anlamı Latince “Oriens” kelimesine dayanan ve coğrafi olarak Doğuyu gösteren, Doğu ile ilgili
açıklamaları, çalışmaları kapsayan Doğu bilimi olarak açıklanabilir. İlk başlarda Doğu halklarının dinlerini, dillerini ve tarihlerini
incelenmesi olarak kullanılmış, Doğu halklarının kültürel, toplumsal, siyasal, iktisadi ve edebi değerlerini, Batılıların kendi
değerleri ve düşünceleri çerçevesinde incelemesi ve açıklamasıdır. (Germaner ve İnankur, 1989: 9).
Oryantalizm, Batının benlik duygusunun dışa vurumudur. Batı’dan olmayanları ötekileştirerek Batı-dışı bir nesne olarak
kurgulayan ve açıklayan söylemlerdir. Batı’nın tarihsel süreci içinde akıl ve gelişme ekseninde hareket eden demokratik değerlerle
yüklü medeniyetine karşı Doğu’nun ya da ötekinin geri kalmışlığını simgeleyen, gelişmeye kapalı, geleneksel ve siyasal alanda
despotik bir yapıya sahip olması oryantalist söylemin ötekileştirme argümanıdır (Kahraman ve Keyman, 1998: 75-77; Özçelik,
2015: 54).
Edward Said oryantalizmin kültür, bilim ve kurumlar tarafından kendiliğinden ortaya çıkarılmış basit bir konu ya da siyaset alanı
olmadığını, aynı zamanda Doğu üzerine yazılmış eserlerden oluşan bir koleksiyon da olmadığını belirtmektedir. Oryantalizmin
coğrafi bir ayrımdan ziyade bir seri çıkarla toplamı olduğunu, estetik, bilimsel, ekonomik, sosyolojik, tarihi ve filolojik metinler
aracılığıyla aktarılmaya çalışılan görüşler bütünü olduğu görüşündedir (Said, 1998: 26-28). Edward Said, oryantalizmi mesleki bir
uzmanlıktan öteye, genel kültür, edebiyat ve ideoloji, toplumsal ve siyasal tavırlar bağlamında değerlendirmesi oryantalizm
kavramının açıklaması için önemlidir (Köse ve Küçük, 2015: 111).
Oryantalizmin ortaya çıkışı için kesin bir tarih vermek zordur. Ancak kavramsal olmasa bile uygulamalarda ve çalışmalarda
oryantalist yaklaşımların ve oryantalizmin bir akademik disiplin haline gelmesinin tarihsel sürecini üç dönemde incelemek
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mümkündür. Birinci dönem oryantalizme olan dini yaklaşımdır. İslam’ın doğuşundan kısa bir süre sonra başlayıp rönesans ve
aydınlanma dönemine kadar olan süreyi içeren birinci bölümde İslamiyet ve Hrıstiyanlık arasındaki polemikleri ve mutlak
önyargıları görmek mümkündür. 1312 yılında Viyana Konsülü’nde çeşitli Batı üniversitelerinde Arap Dili Kürsüsünün
kurulmasına yönelik karar çıkmış olmasına rağmen bu dönemin çalışmaları dini esaslar açısından ele alınmıştır. Dil üzerine
yapılan çalışmalar daha çok ikinci döneme rastlamaktadır. 1498 yılında Ümit Burnu’ndan Asya yolunun Vasco de Gama
tarafından keşfedilmesi oryantalizmin coğrafi alanını oldukça genişletmiştir (Turner, 2003: 68; Taşcı, 2006: 143). İkinci dönem
ise 16. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın ilk çeyreği arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde özellikle 17. yüzyılın sonlarına
doğru filoloji çalışmalarındaki ilerlemeler oryantalizm çalışmalarının modern anlamda başlamasına ve ilk döneme göre bilimsel
bir niteliğe kavuşmasına neden olmuştur. Üçüncü dönem ise 19. yüzyıl ve sonrasıdır. 19. yüzyılda oryantalizm çalışmalarında
büyük bir artış görülmektedir. Bu dönemde oryantalizmle ilgili çok fazla sayıda kitap, makale, dergi ve tezler yazılırken,
üniversitelerde kurulan oryantalizm kürsülerinde dersler verilmeye başlanmıştır. Çalışmaların tamamı İslam tarihi ve kültürünün
her tarafını, yönünü inceleyecek şekilde yapılmış, Doğu dünyasının bilinmeyen yönlerinin açığa çıkarılması düşüncesinden
hareket etmiştir. Bunun en önemli sebebi ise Batı’nın siyasal ve ekonomik açıdan sahip olduğu sömürgeci yapıdır (Kalın, 2007:
116-120).
Davutoğlu, oryantalizmin tarihsel sürecini dört dönem halinde incelemenin mümkün olduğunu belirtmiştir. Davutoğlu’nun
dönemselleştirmesi önceki dönemselleştirmelere nazaran günümüze kadar olan süreci ele almıştır. Öncekilerde oryantalizmin
ilk dönemleri ayrıntılı açıklanırken, Davutoğlu, ilk dönemi genelleştirmiş, ayrıntıyı son dönemlere vermiştir. Davutoğlu’na göre
ilk olarak 1784’te Kalküta’da kurulan “Asya Çalışmaları Derneğinin” yönetiminde başlatılan ve genellikle İngiliz entellektüellerin
oluşturduğu dernek çalışmalarına kadar olan dönemden bahsetmek mümkündür. Bu dönemde İslam medeniyeti ve Doğu
medeniyetinin Batı medeniyetine göre daha etkin olduğu bir dönemdir. Bu dönem çalışmaların esas amacı henüz kendi üzerinde
olan bir kültürü tanımaktır. (Davutoğlu, 2002: 40-45). Bu dönemde oryantalizm İslamiyeti iki açıdan görüyordu. Birincisi halk
efsaneleri ve hurafelere dayanan kalın bir sis perdesinin arkasından, ikincisi ise birinciye göre daha bilimsel olan İslam’ı doğa, tıp
ve felsefe bilimlerinin merkezi olarak gören yaklaşımdır. (Yıldırım, 2003: 23-24).
İkinci dönem 1780’den İkinci Dünya Savaşına kadar olan dönemdir. 19. yüzyılda kurumsallaşmaya başlamış, bu süreç içinde ilk
oryantalist merkezler kurulmuş, akademik anlayış içinde araştırmalar yapılmış, kongreler düzenlenmiştir. Bu dönemdeki
oryantalizm araştırmalarının temel amacı kolonyalizmle birlikte hareket etmesi ve sömürgecilikle birlikte yürümesidir. Bu
dönemde artık birinci dönemdeki Doğu’nun üstünlüğü kalmamış, Batı toplumsal, siyasal, ekonomik bakımdan kendini
geliştirmiş halde Doğu’yu sömürge haline getirebilmek adına araştırmalara yönelmiştir (Davutoğlu, 2002: 42; Hüseyin, 1989: 19).
Üçüncü dönem ise İkinci Dünya Savaşı ile 11 Eylül saldırıları arasındaki dönemdir. 1980’lere kadar dekolonizasyon süreci
yaşanmıştır. 1980 sonrasında İslam’ın siyasal,, ekonomik ve kültürel alanda canlanmasının hissedilmesi yeni bir oryantalist kuşağı
ortaya çıkarır. Bu dönemde İslam medeniyetinden ziyade, İslam toplumlarının siyasal ve toplumsal dinamiklerini araştırmaya
yönelik çalışmalar yapılmıştır (Davutoğlu, 2002: 43).
Son dönem ise 11 Eylül saldırıları sonrası içinde bulunduğumuz dönemdir. Bu dönemin oryantalist söyleminde Doğu’nun
,Batı’dan farklı, güvenlikli olmayan bir yer olarak temsil edilmesi ve bunun medya, sinema gibi görsel alanlarda işlenmesi, filmler
vasıtasıyla Doğu’nun geçmişte despot, bağnaz, geri kalmış ve köleci olarak gösterilmesiyle kültürel farklılıklar vurgulanmaktadır
(Davutoğlu, 2002: 44; Yiğit, 2008: 241).
Ünlü Fransız düşünür Michel Foucault’nun bilgi-yönetim söyleminde belirttiği gibi bilgi ve söylemsel pratikler güç uygulama ve
gücün etkilerini yayma usulleri olarak işlev gören ideolojilerdir. Foucault’nun bu söylemi, Batı’nın Doğu’da sadece sömürgeci ve
emperyalist bir egemenlik kurmadığını, bilgiyi üreterek, bilgiye sahip olarak evrensel bir norm yarattığı ve böylece Gramsci’nin
hegemonya kavramında vurguladığı hafızalar üzerinde iktidar olma yaklaşımı ile Doğu’nun hafızalarında Batılı bir özneyi hakim
bir evrensel norm ve merkez olarak kurguladığı, kültürel, düşünsel, estetik, medeniyet, siyaset ve ekonomik alanda evrensel
merkezin üstün medeniyet seviyesine sahip olan Batı ile geri kalmış Doğu arasında ayrımlar yarattığı görülmektedir (Curtis, 2015:
11; Keyman, Yeğenoğlu ve Mutman, 1999: 8-12). Evrensel merkezcilik tamamen zamanın, mekanın, olayların ve gelişmelerin
Batı’nın ürettiği ve sahip oldukları üzerinden okunması ve Batı’nın yüceltilmesidir. Bu merkezin dışında olanlar ise geri kalmış,
medeni olmayan şeklinde tasavvur edilmektedir. Takvimin, zamanın, coğrafi mekanların Batı’ya göre belirlenmesi, ahlak ve etik
değerlerin, hukuki değerlerin Batı normları esas alınarak değerlendirilmesi Batı’nın Doğu üzerindeki hegemonyasıdır (Metin,
2013: 18).
Curtis, Batı’nın Doğu hakkındaki araştırmalarının Doğu üzerinde güce sahip olma arzusuna sahip hegemonik-emperyalist veya
sömürgeci bir yaklaşımla sıkı sıkıya bağlı olmadığını, kendisinin de dahil olduğu bir kısım araştırmacının farklı kültürler üzerinde
merak ve heves sebebiyle araştırmalar yapıldığını belirtse de Faoucault’un bilgi-yönetim söylemini doğrulayacak şekilde “bilgi ve
gerçeğin algılanışıyla güce sahip olma arzusu arasında doğal bir bağ olduğunu” belirtmeyi de unutmamıştır (Curtis, 2015: 8)
Oryantalistlerin en fazla ilgilendiği konuların başında İslamiyet ve Arap edebiyatı olmuştur. Doğu dilleri, gelenek ve görenekleri,
coğrafyası ilgilerini çekmiş, sinemada, resimde, Doğu’yla ilgili tasvirleri, gerçekte olandan çok sayıları fazla olmayan seyyahların
anlatılarından esinlenerek abartılı şekilde kurguladıkları Doğu’dur. Bu dönemde seyahatlarin zorluğu İran’a, Arabistan’a ve
Hindistan’a yapılacak gezileri kısıtlarken, Türkiye başta olmak üzere Mısır, Suriye, Lübnan, Kuzey Afrika ülkeleri gibi ülkelerdeki
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kültür, sanat, edebiyat, siyasetle ilgili hususlar incelenmiştir. Fransız ressam Gros, Mısır’a hiç gitmeden Doğu manzaraları,,
kostümleri ve yüzleri hakkında tasvirler yapmıştır (Kömeçoğlu, 2011: 46).
Oryantalistler ilgilendiği diğer alanların arasında siyaset ve din konuları gelmektedir. Doğu’nun siyasal ve yönetsel yapısı ile dini
yapısı hakkında araştırmalar, gözlemler yapmışlardır. Din v siyasi güç, dini fanatizm parametreleri, kadının yeri ve rolü, sivil
hakların durumu, siyasal katılımla ilgili meseleleri araştırmış ve tartışmışlardır (Curtis, 2015: 7).
3. LİBERALİZM
Liberalizm sanayileşmiş Batı’nın ideolojisi diye belirterek konuya girmek oryantalizmin açıklamasında önemli bir başlangıçtır.
Liberalizm, siyasal anlamda 19. yüzyıldan önce kullanılmamıştı. Ancak, liberal terimi 14. yüzyıldan itibaren kullanılmakta ve
Latince Liber, özgür insanlar sınıfı anlamına gelmektedir. Yiyecek ve içecek yardımlarında olduğu gibi cömert anlamında da
kullanılırken, ısrarla özgürlük ve tercihle ilgili fikirleri açıklamakta kullanılmıştır (Heywood, 2007: 31).
Liberal teriminin siyasal olmayan kullanımı eğitim biçimini ifade etmek için de kullanılmıştır. Orta Çağ’dan itibaren genel ve
yaygın eğitim ile centilmen ve özgür adamın eğitiminden bahsederken liber kelimesi kullanılmıştır. Siyasal olmayan bir başka
kullanımı ise ahlaki değerlerle özdeşleştirilmesidir. Hoşgürü, ilerleme, özgürlük ve bireycilik değerlerine vurgu yapmaktadır
(Vincent, 2006: 34).
Liberal teriminin siyasal anlamı ilk olarak 1812 yılında İspanya’da mevcut yönetime ve güç sahibi gruplara (asillere, ruhban
sınıfına ve toprak sahiplerine) isyan eden isyancılar ve muhalifler için kullanılmıştır (Collins, 1962: 3).
Liberal düşünceler, Avrupa’da feodal yapının çökmesi ve onun yerine gelişen piyasa toplumu ve kapitalist toplumun bir sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. İktidarın sınırlandırılması düşüncesi ve monarşinin mutlak iktidarına karşı mücadele sürecinde önce
anayasal sonrasında ise temsili demokrasiyi ve iktisadi anlamda yönetimin müdahalesinden bağımsız, sanayileşmiş ve piyasa
koşulları altında işleyen bir düzeni savunmuşlardır. İbadet özgürlüğü, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı gibi fikirlerin merkezi
konumundadır (Heywood, 2007: 33).
Liberalizmin değerleri arasında birey, özgürlük, akıl, adalet ve eşitlik, hoşgörü ve farklılıkları kabul etme ve saygı gelmektedir.
Liberalizmde birey, tanrı vergisi doğal haklarla donatılmıştır. Bu doğal hakları John Locke, yaşama, özgürlük ve mülkiyet hakkı
olarak belirtmiştir. Birey her tür sosyal grup ya da müşterek oluşumlar içinde üstün bir konuma sahiptir. Immanuel Kant bireyleri
başkalarının amaçlarını gerçekleştirecek bir araç olmadıklarını, kendi başlarına birer amaç olduklarını belirtmiştir (Heywood,
2007:36). Liberalizmde eşitlik yasal, siyasal ve fırsat eşitliği olarak değerlendirilmektedir. Herkes hukuk önünde eşittir. Hukuki
kuralların toplumdaki tüm bireyler üzerinde uygulanacağı, herhangi bir kişi ya da gruba karşı farklı davranılmayacağını
belirtmektedir. Siyasi eşitlik ise demokrasiye yönelik vurgu yapar ve tek kişi, tek oy, tek değer anlamında bireylerin istediği siyasi
düşüncede ve hareket içinde olabileceği, siyasi düşüncesi sebebiyle olumlu ya da olumsuz değerlendirilemeyeceği yönündedir.
Fırsat eşitliğinde ise herkes toplum içinde kendini gerçekleştirme, yetiştirme konusunda eşit şansa sahip olması yer almaktadır.
Sosyal eşitlik söz konusu değildir. Çünkü insanlar eşit şartlar altında aynı doğmamıştır. Farklı yetenekleri ve becerileri vardır.
Eşit olmayan farklı ortamlarda dünyaya gelmiş olsalar bile yetenek ve becerilerini geliştirecek ortamın eşit olması gerektiği
üzerinde durulmaktadır (Gaus, 1983: 43).
Liberalizmde adalet insanlara gereken ne ise onun verilmesiyle ilgilidir. Burada paylaşım sözkonusudur ve paylaşımın adaletli
olması gerekmektedir. Bireyler birbirleri arasında eşittirler. Eşit olarak doğarlar ve hakların paylaşımında ve dağıtılmasında aynı
biçimsel statüden faydalanırlar. Haklar erkek, kadın, zengin, fakir ya da herhangi bir etnik ve dini grubun tekeline verilemez
(Hayek, 1960: 440).
Özgürlük, insanların beceri ve yeteneklerini geliştirecek ortamın olmasını, nerede yaşayacaklarına, hangi iş kolunda kimin için
çalışacaklarına kendi iradeleri ile karar vermesini ön görür. Ancak, liberalizm sınırsız özgürlüğü rededer. John Stuart Mill
“Özgürlük Üstüne” isimli eserinde özgürlüğü salt dış baskılardan azade olmaktan çok daha fazlasını gerektirdiğini, bireyin
kendileriyle ilgili eylemler ile diğerlerinin özgürlüklerini kısıtlayabilecek, onlara zarar verebilecek eylemler arasında ayrım yapar
ve bunun olmaması gerektiğini belirtir (Ritchie, 1903: 10-15).
Farklılık ahlaki, kültürel ve siyasi farklılığı kabul etme olarak karşımıza çıkar ve farklı düşünen, konuşan ve eylemlerde
bulunanlara hoşgörüyle yaklaşma ve davranma liberalizm değerleri arasındadır. John Milton ve John Locke gibi hoşgörünün
liberal yorumunu yapan yazarlar, hoşgörüyü kamusal alan ve özel alan ayrımında özel alan içinde görürler ve devletin hayatı,
özgürlüğü ve mülkiyeti koruması gerektiği ancak insanların özel alanlarına müdahele etmemesi gerektiğini belirtmektedirler.
John Stuart Mill ise hoşgörünün toplumun sağlamlılığını ve sağlığını teminat altına almak için de gerekli olduğunu, hakikatın
sadece iyi fikirlerin serbest piyasasında ortaya çıkacağını, iyi fikirlerin de hoşgörü ortamında kötü olanların yerini alacağını
belirtmektedir. Bütün bunlara rağmen liberalizm sınırsız bir hoşgörüyü kabul etmemektedir. John Locke ulusal egemenliği temel
ölçü olarak ele almış ve ulusal egemenlik için tehdit oluşturan yabancı papaya sadakat gösteren Roma Katoliklerini kapsayacak
bir hoşgörüye sıcak bakmamıştır. Yine demokratik olmayan siyasi partilerle, ırkçı görüşlerin ifade edilmesinin yasaklanması da
hoşgörü düşüncesinin sınırlılığı olarak karşımıza çıkmaktadır (Heywood, 2007: 44-46).

165

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia
Liberalizmi tarihsel sürecinde klasik liberalizm, modern liberalizm ve neo liberalizm olmak üzere üç evrede incelemek
mümkündür. Klasik liberalizmde bireyciliğe karşı aşırı bağlılık vardır. Negatif özgürlüğe dayanan birey üzerinde hiçbir dışsal
sınırlamanın ve müdahalenin olmadığı bir yaklaşım bulunmaktadır. İnsanlar topluma ve diğer bireylere karşı hiçbir borcu
olmayan varlıklardır. Klasik liberalizmde Tom Pain’in belirttiği gibi devlet zorunlu bir kötüdür. Devlet güvenliği temine ederek
düzeni sağlamakla bireyler arasındaki sözleşmeleri güvenceye alması bakımından zorunluluktur. Bunun dışında topluma kolektif
bir irade yüklemesi böylece özgürlükleri ve gelişimini sınırlaması anlamında kötüdür (Heywood, 2018: 67-68).
Modern liberalizm sanayi kapitalizmi yani klasik liberalizmin yeni adaletsizlikler ürettiğini, halk kitlelerini piyasanın vahşi
koşullarına maruz bıraktığının farkına varılması sonucu doğmuştur. John Stuart Mill’in çalışmalarından etkilenen T.H. Green,
L.T. Hobhouse ve J.A. Hobson pozitif özgürlük anlayışını desteklemiş, özgürlüğü yalnız bırakmak anlamından çıkarmışlardır.
Yalnız bırakılmak açlıktan ölme özgürlüğüne denk gelmekte olup bu hususun toplumda mevcut olan güçsüzler, kimsesizler ve
yalnızlar için olumsuz sonuçları olmaktadır. Bu yaklaşım toplumsal liberalizm ya da refah liberalizmi olarak adlandırılmış,
toplumsal refah biçiminde bireysel varlığı bozan toplumsal kötülüklerden bireyler korunarak özgürlük alanlarının
genişleyebileceği düşünülmektedir. (Capaldi, 2011: 145-148; Heywood, 2018: 68).
Neo-Liberalizm, 1970’lerde yaşanan büyük petrol krizinden sonra aşırı büyüyen devletin toplumun önünde engel oluşturmaya
başladığı düşüncesiyle modern liberalizm öncesine dönüştür. Klasik liberalizmin yeniden canlanmasıdır. Friedrich Hayek, Milton
Friedman ve Robert Nozick gibi yazarların eserlerinde büyüyen devlete yapılan eleştiriler, piyasa kapitalizminin yeniden
canlandırılmasıyla krizden çıkılabileceği, verimlilik, büyüme ve refahın bu yollarla sağlanacağı inancı açıklanmaktadır. Eski refah
devleti anlayışının yerini Reaganizm-Thatcherizm adlandırılan model almıştır. Hayek, hükümetin müdahalelerinin ve baskısının
en aza indirilmesinin önemine vurgu yapmaktadır. Ancak, piyasa mekanizması bütün gereklilikleri yeterince sağlayamadığı
durumlar olabilmektedir. Bu durumda iktidar refah düzeyinin elverdiği ölçüde gelir sağlayamayanlara karşı yardım etmek için
müdahale edebilir (Crespigny, 1994: 59-60).
4. KOMÜNİZM
Komünizm, sosyalist sisteme ulaşma ve sosyalist düşünceyi hem gerçekleştirme yöntemi hem de sosyalizmin son aşaması olarak
belirtilebilir. Sosyalizm ise kapitalizmin Avrupa’da neden olduğu sosyal ve ekonomik şartlara karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Sosyalist terimi ilk kez 1827 yılında Britanya’da “Co-operative Magazine” dergisinin bir sayısında kullanılmıştır. Kelime anlamı
birleşmek ve paylaşmaktır. İlk dönemlerde Saint Simon ve Robert Owen’ın düşüncelerine gönderme yapılarak açıklanmaya
çalışılmıştır. Sosyalizm liberal piyasanın eleştirisi olarak, endüstriyel kapitalizme bir alternatif sunma girişimi olarak belirtilebilir.
Schumpeter sosyalizmi, “merkezi otoritenin üretim araçlarını ve üretimi bizzat kontrol ederek, üretimi özel sektöre değil de
kamu sektörüne bağlanması” olarak belirtmektedir (Schumpeter, 2010: 200). Fabrika üretiminin yaygınlaşmasının esnaf ve
zanaatkarlar üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkiyi eleştiren ve bu kesimin çıkarlarını korumak amacıyla söylem geliştiren
sosyalizm, daha sonraları işçilerin çalışma ve özlük haklarının geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Sosyalizm ilk başlarda
köktenci, ütopik ve devrimci bir karakteri ile kapitalist bir ekonomiyi ortadan kaldırmak ve onun yerine ortak mülkiyet ilkesi
üzerine inşa edilmiş sosyalist bir toplumla değiştirmeyi amaçlamıştır. Bu yaklaşımın ve yöntemin en önemli ismi olan Karl Marx,
20. yüzyıl komünizminin temellerini atmıştır. (Geoghegan, 2003: 81). 19. yüzyılın sonlarından itibaren çalışan sınıfın koşullarının
ve ücretlerinin iyileştirilmesi ve sendikalar ile sosyalist siyasi partilerin gelişmesi sosyalist hareketi kapitalist hareketle kademeli
olarak bütünleştirmeyi düşünen ve ilk olarak Eduard Bernstein tarafından geliştirilen reformcu bir gelenek ortaya çıkmıştır.
(Geoghegan, 2003: 81; Heywood, 2018: 75; Newman, 2013: 18).
Sosyalist hareket komünistler ve sosyal demokratlar olarak iki kampa ayrılmıştır. 19. yüzyılda insanların yetenekleri ve karakterleri
üzerinden yapılan eşitlik tartışması ve ekonomik eşitsizliğe kökten ve sistematik bir eleştirinin ortaya çıkması Marx ve Engels’in
1848’de Komünist Manifesto’sunda görülmektedir. Marx ve Engels ve onların 20. yüzyıl temsilcileri olan Lenin ve Bolşevik
hareketini takip edenler kendilerini komünist olarak adlndırırken, bir anayasal siyaset biçimini uygulamak isteyen reformist
sosyalistler ise sosyal demokrasi olarak adlandırılan yöntemi benimsediler (Heywood, 2018: 76).
Karl Marx’ın adıyla özdeşleşen ve Marksizim olarak da adlandırılan komünizm Klasik Marksizim, Ortodoks Marksizim, NeoMarksizim şeklinde üç ayrı biçimde izah edilebilir. Klasik Marksizim Engels’in “materyalist tarih anlayışı” ya da “tarihsel
materyalizm” olarak tanımlanan bir tarih felsefesidir. Bu felsefe, ekonomik hayatın önemine, insanların kendi geçim araçlarını
ürettikleri ve yeniden ürettikleri koşullara vurgu yapar. Marx’a göre üretim araçlarının sahibi olan burjuva sınıfı ile işçi, emekçi
sınıfı ya da diğer ismiyle proleterya arasında çatışma kaçınılmazdır. Bu noktada proleter devrim proleteryanın tam sınıf bilincine
varmasıyla meydana gelebilecektir. Devrim, proleterya diktatörlüğü adı verilen geçiş dönemi niteliği taşıyan sosyalist bir gelişme
dönemine öncülük edecektir. Sınıf çelişkilerinin bitmesiyle, devlet gibi zora başvuran güçler ortadan kalkmasıyla birlikte
proleterya diktatörlüğü ve onunla birlikte devlet yok olacak ve komünist topluma ulaşılacaktır (Davis, 1991: 18-19; Marx ve
Engels, 2014: 116-117; Holmes, 2002: 28).
Ortodoks komünizm ise Marksizim- Leninizm formunda bir dizi Leninist teori ve doktrin tarafından geliştirilmiş Marksizim
olarak belirtilebilir. Lenin öncü parti vurgusu yaparak proleteryanın kendi başına yönlendirilmeden devrimini
gerçekleştiremeyeceği yönündeki yaklaşımı ortodoks marksizmin temelini oluşturur. Lenin’e göre proleteryanın sendikal bilincin
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ötesine geçmesi düşünülemez ve sendikal bilinç ise kapitalizmi devirmekten ziyade çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeye
yönelik bir durumdur (Shandro, 2007: 45; Heywood, 2007: 161).
Ortodoks Marksizim Doğu Avrupa’da görülürken, Neo-Marksizim daha çok Batı Avrupa’da özellikle Almanya’da Frankfurt
Okulu adı verilen akımın yazarları tarafından ileri sürülen fikirlrden ortaya çıkmıştır. Marx’ın ilkelerine Marksist metedolojinin
belirli yönlerine sadık kalarak Marx’ın klasik fikirlerini gözden geçirmeye ve yeniden düzenlemeye yönelik çaba içine girdiler.
Marx’ın bir dönem yazılarında yer alan “Yaratıcı İnsan” üzerindeki vurguya ilgi gösterdiler. Macar Marksist Georg Lucas,
Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Antonio Gramsci ve Max Horkheimer bu akımın önde gelen düşünürleri olarak ekonomik
tahakkümün ötesinde siyasal ve kültürel hegemonya, Marksist siyasal ekonomi üzerinde yazılar yazmışlardır (Heywood, 2007:
162)
Marx ve Engels’in eserlerinde adalet ve ahlak üzerine düşüncelerine rastlamak mümkündür. Marx ve Engels’e göre toplumsal
ilişkileri eleştirmek ya da karşı toplumsal ilişkileri geliştirecek bir sonsuz adalet ilkesi dayanağı yoktur. Marx ve Engels’e göre
ahlak bir ideoloji, adalet ise bir pozitif hukuk kavramıdır. Bu kavramların açıklanabilmesi için mutlaka iktisadi alana gönderme
yapılması gerekmektedir. Emeğini satan işçi ile bu emeğin ürettiği artı değere el koyan kapitalist arasındaki ilişkide adaletin
yokluğundan aralarında çelişki olduğundan ve bu çelişkinin çözümünün ahlaksal bir kurum olan vicdan ve adalet duygusuyla
olamayacağını belirtilmektedir (Göçmen, 2003: 262).
Marx’ın demokrasi anlayışı diğer birçok kavramın açıklanışında olduğu gibi kararsız ve sabitlenebilir değildir. Marx’ın
düşüncesinde demokrasi ile devrim arasında özgül bir ilişki vardır. Bu ilişki sadece devrimle değildir. Devlet kavramınında bu
ilişki içinde yer alması gerekmektedir. İlk dönem yazılarında Marx komünizmi gerçek demokrasi olarak görmüş ve devleti çeşitli
sınıflar arasında denge görevi gören geçici bir varlık olduğunu, proleterya devrimi sonucu sınıfların ortadan kalkmasıyla
devletinde yok olacağını ve sınıfsız gerçek demokrasiye geçileceğini belirtmiştir. Marx’ın demokrasi anlayışı kapitalist sistemin
demokrasi anlayışındaki sınıflar arasındaki güç mücadelesinin olmadığı, devletin bir sınıfın menfaatlerinin temin ve egemenliğini
gerçekleştirme aracı olmadığı varsayımından hareket eder (Engels, 1967: 243, 244; Güriz, 2011: 52; Özkazanç, 2003: 120-125).
Marx’ta birey kavramı toplumsal ilişkiler altında toplanan, toplumsal ilişkilerin bireylerden bağımsız olamayacağı anlayışı
şeklindedir. Bireysel kimliğin toplumsal etkileşim ve toplumsal grup ve kolektif grup üyeliğiyle biçimlendirilebileceğine vurgu
yapmaktadır. Bireyler birbirlerine ortak bir insanlığı paylaşmaları sebebiyle bir yoldaşlık ve kardeşlik duygusuyla bağlıdır. Bu
anlayış bireyler arasındaki rekabetin yerine kolektivizmi destekleyen yaklaşımdır. Buradan da mülkiyet sorunu açıklanabilir.
Komünizmde özel mülkiyetin olmayışı, üretim araçlarını toplumsal üretim araçları durumuna getirmesiyle çok sayıdaki küçük
mülkiyetin az sayıda dev mülkiyete dönüşeceği ve üretimin hacminin artacağı, birbiriyle mücadele eden sınıflarn tasfiye edileceği
ve yabancılaşmanın nedeni olaan insanın insan tarafından sömürülmesinin sona ereceğini açıklamaktadır. (Dumenil, Löwl, ve
Renault, 2006: 38; Güriz, 2011: 58).
Marksizmde eşitlik fırsat eşitliğinin ötesinde toplumsal eşitlik olarak algılanmaktadır. Bireyler kendilerini diğer yoldaş insanlarla
özdeşleştirmeleriyle toplumsal istikrar ve uyum sağlanacaktır. Toplumsal eşitlik aynı zamanda siyasal ve yasal hakların
kullanılmasına temel olacaktır. Marksistler üretim zenginliğinin kolektifleşmesiyle ortaya çıkacağını belirtmektedir. (Heywood,
2018: 77).
Marksizmde özgürlük kavramı yabancılaşm kavramı ile etkileşim halindedir. Yabancılaşma, Marx’ın kapitalizme atfettiği bir
takım durumların anlatılması için kullanılmıştır ve insanların üretim süreçlerinin onların kontrolünden çıkması ve onlara karşı
düşmanca güç haline gelmesi durumudur. Üretim süreçlerine dahil olmayan ve üretim araçlarının başkalarının elinde olduğu bir
ortamda bireyler özgürlüklerini de yitirirler. Emeğin ürünü işçinin karşısında bir güç olarak belirir ve onun özgürlüğünü elinden
alır. Dolayısıyla bireyler özgür olmayan bir ortamda yaşamlarını denetleyemez, yeteneklerini geliştiremez, görevine uygun
davranamaz (Dinçsoy, 2018: 25-27).
5. KARL MARX İLE JAMES MİLL VE JOHN STUART MİLL’İN ORYANTALİST YAKLAŞIMLARI
19. yüzyıl yazarları ve bilim adamları oryantalizmle ilgili araştırmalarında ve eserlerinde daha öncede belirtildiği gibi Doğu’nun
kültür, edebiyat, sosyal, iktisadi, sanatsal, siyasal ve yönetsel yönlerini açıklarken kullandıkları terimlerde üst çayı olarak
oryantalizm kullanılırken, Marx ve Engels Asya Tipi Üretim Tarzı modelini ileri sürmüştür. Şark despotizmi tanımlaması ise
hemen hemen bütün yazarların eserlerinde geçmektedir. Dolayısıyla oryantalizm üst çatısı altında şark despotizmi ve Asya Tipi
Üretim Tarzı tanımlamaları daha çok kullanılacaktır.
Karl Marx’ın oryantalizmle ilgili görüşünü sağlıklı olarak anlatabilmek için Engels’in de eserlerine bakmak gerekmektedir.
Analizde her iki yazarın eserlerine ve oryantalizme ya da şark despotizmine olan yaklaşımları ele alınacaktır. Marx ve Engels
çalışmalarında şark despotizmine, Doğu toplumlarına ya da Asya modeline ait kalıcı ve sistematik bir analiz yapmamışlardır.
Marx ve Engels iktisadi ve sosyal sistemlerin tarihsel gelişim süreciyle alakalı analizlerinde Batı Avrupa toplumları, kapitalist
gelişim evreleri, Roma tarihi, burjuvazinin gelişim süreci, Orta Çağ Almanyası ile ilgili sayfalar dolusu metinleri olmasına rağmen
Doğu hakkında çok az metin yazmışlardır (Marx, 1964: 24).
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Marx ve Engels’in Avrupa sorunlarına ve kapitalizmin tarihsel süreciyle ilgili eserlerinin ayrıntılarına rağmen Asya’ya karşı ilgisiz
oldukları sonucunu çıkarmak haksızlık etmektir. Marx ve Engels Doğu ile ilgili bilimsel çalışmaları 1850’li yıllarda yoğunlaşmıştır.
Marx, 1843 yılının bahar aylarında yazdığı “Contribution to the Critique of Hegel’s Philosopy of Right’ başlıklı eserinde ilk kez
şark despotizminden bahsetmiştir. Bu eserinde tarihteki siyasal yapıyı bireylerin katılımı ya da tek bir kişinin şahsi heveslerine
bağlı olarak değerlendirmiş ve Yunanlılar ile Asya ülkeleri üzerinden açıklamıştır (Curtis, 2015: 326).
Marx ve Engels’in Doğu’yle ilgili yazılarının ve şahsi ilgilerinin 1853’te “New York Daily Tribune”’de yayınlanan kısa yazıları ile
Çin ve Hindistan hakkında yaptıkları kısa yazışmalar ile başladığı görülmektedir. Bu makalelerde Hindistan’ın toplumsal sistemi,
Doğu Hindistan Şirketinin hukuki durumu, Hindistan’daki İngiliz yönetimi ve geleceği, Çin’deki Taiping isyanı ele alınmış ve
tartışılmıştır. Doğu toplumlarının tarihi ve yapısı hakkında genellemelerde bulunulmuş, Doğu ve Batı toplumlarının yaşam
biçimleri karşılaştırılarak aralarında önemli farklar olduğu açıklanmıştır. Marx ve Engels bütün bu makaleleri ve çalışmalarında
yazar François Bernier’in, Sir Stamford Raffles’in çalışmaları, Robert Patton’un Asya monarşileri hakkındaki çalışmaları ile İngiliz
hükümeti belgeleri ve parlamento görüşmelerinden faydalanmıştır (Levine, 1977: 75).
Marx ve Engels’in Doğu toplumları hakkındaki yazılarında kısa ve öz bir tesle sonuçlanmadığı için bu çalışmalara ait
değerlendirmeler farklı gazete yazılarına, çoğu sosyalist olan kişilerin birbirlerine yazdıkları mektuplara, kapitalizm öncesi ve
kapitalist toplumlar hakkındaki incelemelerine dayanmaktadır. (Curtis, 2015: 327).
Marx ve Engels Doğu toplumları hakkındaki yorumları genel olarak toplumsal yapı, bağımsız köy komünleri, özel toprak
mülkiyetinin olmayışı, su kaynaklarında ve diğer kamusal işlerde devlet mülkiyeti ve denetimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Marx,
Engels’e 1853’te “Doğu tarihi neden bir dinler tarihidir” sorusunu Türkiye, İran ve Hindistan üzerinden cevaplandırmış ve özel
mülkiyetin olmayışı olarak belirtmiştir. Engels, Marx’a yazdığı cevabi mektubunda Doğu’da özel mülkiyetin olmadığı yönündeki
düşüncesini paylaştığını ve bunun sebebinin ise Arabistan’dan başlayarak en yüksek Asya platolarına kadar uzanan toprağın
doğası ve bölgenin iklimi olduğunu düşündüğünü yazmıştır. Engels ayrıca Doğu’daki suni sulama ihtiyacı ve Doğu iktidarlarının
hedefleri üzerinde açıklamalar yapmıştır. Doğu iktidarlarının hedeflerinin parasal kaynakların bulunması ve toplumun varlığının
sürdürülebilmesi için ülke içi ve dışı savaşlarla maddi gelirler elde edilmesi ve kamu işlerinin yürütülmesine yönelik politikalar
ürettiklerini belirtmiştir (Curtis, 2015: 328).
Marx, Hindistan’daki her biri ayrı bir düzene sahip olan köylerden oluşan kırsal kesim hakkında yaptığı yorumlarda Hint
toplumunun durağan yapısı hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Bu durağanlığın nedenleri arasında kamu işlerinin
yürütülmesinden merkezi hükümetin sorumlu olması ve birkaç kent dışında imparatorluğun köylere bölünmüş olmasını
belirtmiştir. Ayrıca Hindistan’daki bu köy komünlerinin şark despotizminin temelini oluşturduğunu ve Asya’da toprakta
mülkiyetin olmamasını ilkesini ortaya çıkaranların Müslümanlar olduğunu ifade etmiştir. Marx’ın 1857-1862 yılları arasındaki
iktisadi metinlerinde Doğu toplumlarındaki üretim, dağıtım,, meta değişimi, iş bölümü, üretim basamakları, kira vergi ilişkisi, iş
gücü ve bunun devlet tarafından kullanılması, toprak mülkiyeti, kent ve kırsal ilişkisi, birey ve komün ve şark despotizmi konuları
yer almaya başlamıştır (Curtis, 2015: 329).
Marx ve Engels’in Doğu araştırmalarında tanımladığı Asya Tipi Üretim Tarzında (ATÜT) Doğu’ya özgü bir sosyoekonomik
düzen, ilkel bir toplumsal yapı, köleliğin veya feodalizmin farklı bir çeşidi, özel mülkiyetin olmadığı, en ilkel devlet formu, sınıf
düzeninin olmadığı siyasi yapı, yöneticilerin sahip olduğu despotik yetkiyle yönetilen bir devlet yapısını ifade etmektedir (Curtis,
2015: 323-324).
Marx’ın sosyal ve ekonomik sistemlerin tarihsel gelişimi ve kategorileri hakkındaki ilk genellemelerinden sonra ATÜT’e ulaşması
on dört yıl sürmüştür. Alman İdeolojisi isimli eserinde toplumlar arasındaki en önemli farklılığın farklı mülkiyet formlarına denk
gelen üretim modelleri ve toplumsal iş bölümünün niteliğine bağlı olduğunu belirterek, bu formları ilkel komünal mülkiyet, antik
çağlardaki ortak mülkiyet ve devlet mülkiyeti ile feodal veya sınıfsal mülkiyet olarak üçe ayırmıştır (Marx, 1859: 115). Marx
tarihsel evrelere ait en bilinen ifadelerini 1848 tarihli Komünist Manifesto’da belirtmiştir. Üretim ilişkileri ve sınıf toplumu
ilişkilerinin ortaya çıkardığı antik çağlardaki kölelik, Orta Çağ’daki feodalizm ve gelecekte sosyalizmi ortaya çıkaracak modern
burjuva toplumu olmak üzere üç evreyi tanımlamıştır. Ancak bu Avrupa merkezli tarihsel değişim düşüncesinde Asya ya da
Doğu toplumları yer almamaktadır. Avrupa dışındaki toplumlar hakkında çalışmasının sonuç bölümünde “ Burjuvazi, kırsalı
kentlere bağlı hale getirdiği gibi, barbar ve yarı-barbar ülkeleri medeni olanlara, çitçi ulusları burjuva uluslarına ve Doğu’yu Batı’ya
bağlı hale getirmiştir” şeklinde açıklama yapmıştır (Curtis, 2015: 332).
Marx Grundrisse’de kapitalizm öncesi iktisadi oluşumları ve farklı mülkiyet formlarını, mülkiyetin gelişimi ve üretim ilişkilerini
karşılaştırmış, kölelik ve serfliği toplumun ikincil formu olarak kabul etmiş ve çeşitli kabile formları ve diğer komünleri kapsayan
birincil formlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Birincil formları, Asya ve Doğu tipi, Slav tipi, antik klasik tip ve Cermen tipi olacak
şekilde dört ana formda incelemiştir. Asya toplumu kendi kendini geçindirebilen, üretim ve üretim fazlasının tüm bileşenlerini
içinde barındıran küçük topluluklardaki imalat ve tarım kombinasyonu üzerinde yaratılmış olan ilkel ve ortak mülkiyet üzerine
kurulmuştur. Sözkonusu tüm birliklerin başında üstün ve tek bir güç vardır. Bu güç gerçek mülkiyet sahibidir, bireyin mülkü
yoktur ya da mülk birliğin sahibi tarafından bireye verilen bir haktır (Avineri, 1969: 112, 113).
Asya tipi toplumlarda ortak mülkiyet içindeki iş gücü iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisinde küçük komünler hayatlarını
birbirinden bağımsız bir şekilde yan yana sürdürürken aynı zamanda iş gücünün belirli bir bölümünü müşterek ihtiyaçlar için
168

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia
kullanmaktadır. İkincisinde ise daha küçük komünlerin başındaki güç sahibi olan ortak bir emek dayanışmasının örgütlenmesini
dayatabilir. Burada iş gücünün tüm komünün yararına olacak şekilde bir yasal sistem yaratılabilir (Marx, 1859: 401).
Asya tipi toplumların siyasi yapısı ataerkil bir şekilde oluşmaktadır. Komündeki güç sahibi olan kişi bir kabilenin şefi ya da ailenin
reisi olabilmektedir. Böylelikle komün daha despotik bir yapıya sahip olmaktadır. Komünün etkin olduğu alandaki sulama
sistemleri, emek denetimi ve iletişim araçlarından sorumlu olan bu güç sahibi varlık despotik bir yönetim sergilemektedir. (Curtis,
2015: 334).
Asya tipi üretim tarzına sahip toplumlarda sosyal düzen, kamu işlerinden sorumlu merkezi bir yönetim ile tarım ve üretim
işlerinin yürütüldüğü kırsal komünden meydana gelmektedir. Özel mülkiyet çerçevesinde oluşan kent ve kırsal alan ayrımı net
değildir. Büyük kentlerin oluşması güç sahibinin ikamet ettiği mekan olarak gelişme göstermiştir. Güç sahibinin değişmesi bu
kentlerin de değişmesi küçülmesi ya da daha da büyümesine neden olmaktadır. Kırsalda üretilenler kendi kendilerine yetecek
kadardır. Az miktarda kalan artık üretim ise güç sahibine gitmektedir (Marx, 1859: 402).
Asya tipi üretim tarzında toprak hükümetin ya da başka bir ifadeyle güç sahibinindir. Üreticiler ya da bireyler hem toprak sahibi
hem de egemen güce doğrudan tabidirler. Engels, Türklerin fethettikleri Doğu ülkelerinde feodal bir toprak mülkiyet biçimini
ilk ortaya çıkardığını belirtmiştir. (Curtis, 2015: 358).
Bireyler arasındaki iş birliği ve ilişkiler tamamen üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayanan ve bireylerin ait oldukları ve
bağımsız hareket edemeyecekleri kabile ya da topluluğa olan bağlılığa dayalıdır. Asya toplumlarında bir edilgen ve tembel bir
yapının olduğu konusunda Burke ve Mill’le aynı düşünce de olup bunun gelenek ve göreneklerden kaynaklandığı hususunda
hem fikirdir (Curtis, 2015: 362).
Marx, Doğu toplumlarındaki komünlerin siyasi düzenlemelerinin üstünde var olan yapının siyasal, ekonomik, dini ve askeri
alanlarda tahakküm kuran Şark despotu tarafından temsil edildiğini vurgulamaktadır. Despotu farklı kılan, komün ve aşiretlerden
oluşan yapının babası gibidir. Despotun mutlak güce sahip olduğu inancının yerleşmesi ve sürdürülebilmesi için despotun
kendisine ve askerlerine ait seviyenin üstünde bir varlığa yani tanrıya dönüştürülmesi gerekmektedir (Curtis, 2015: 371).
James Mill ve John Stuart Mill oryantalizmle ilgili açıklamalarını Hindistan üzerinden yapmış ve genellemelerde bulunmuştur.
Hindistan üzerindeki açıklamaları teorik çalışmalarla beraber esasen İngiliz Doğu Hindistan Şirketinde fiilen çalışmalarında elde
ettikleri gözlemlerine dayanmaktadır. James Mill hayatının son on yedi yılını, J. S. Mill ise neredeyse çalışma hayatının tamamını
Şirket’te geçirmiştir (Mill, 1873: 68-75).
James Mill 1817’de yayınlanan Britanya Hindistanı’nın Tarihi adlı eseriyle başta Hindistan olmak üzere Doğu ülkeleri hakkında
yapılan çalışmalar arasında önemli bir yere sahip olmuştur. James Mill, oryantalistlerle arasında Anglisist bakış açısını temsil
etmektedir. Mill’e göre Hintliler medeniyete doğru ilk başlarda çaba göstermiş olmalarına rağmen yüksek medeniyet seviyesine
ulaşamadıklarını belirtmektedir. Hintlilerin bir zamanlar yüksek medeniyet seviyesine sahip olup yabancıların fetihleri sonucu bu
duruma düştüğü düşüncesini kabul etmemiştir. James Mill Hint toplumu hakkında daima eleştirel yaklaşmıştır. İlkel bir toplum,
siyasal açıdan yetersiz, geri kalmış bir yapı sahip olduğunu belirtmiştir (JM, 1975: 241).
Mill, Hindistan’ın dini yapısı hakkındaki açıklamaları Brahmanlar üzerinden olmuştur. Brahmanlar dünyanın herhangi bir
yerindeki din adamlarına göre çok daha geniş ve yüksek bir otoriteye sahip olmuşlardır. Brahmanları ahlak kanunları ve gelişimi
teşvik edeceğine, gereksiz cezalar uygulayan, faydasız ve zarar verici dini törenler yapan kutsal insanlar olarak tanımlamıştır.
Hintlilerin evren hakkındaki görüşlerinde tutarsızlık bulunduğunu, karmaşa, hırs, rejabet, kehanet, mucize, şiddet ve
çarpıklıklarla dolu olduğunu, Hinduizmin, doğanın gücünü kendi keyfi iradeleri doğrultusunda kullanan, bencil bir şekilde
hareket eden düzenbaz ve gizli varlıklara tapınan bir şey olduğunu belirtmiştir (JM, 1975: 45, 157, 158).
Hintliler Kutsal Varlık’ın kişisel konularla beraber kamusal alanı da düzene sokmak için çabaladığını ve kusursuz bir düzen
kurduğunu kutsal kitaplarda yazanın dışında hiçbir kanunun onaylanmadığı söylemektedir. Toplum ve hükümetin yapısı,
bireylerin hakları, özel hayat ve ev yaşamı, gelenekler, düzen, davranış ve tutumlar daima kutsal otorite üzerine kurulmuştur
(Curtis, 2015: 276).
Brahmanların Hint toplum düzeninde var olan kast sistemi nedeniyle bireylerin efendisi durumuna gelmiş olması onların Hindistan’daki kast sisteminde iş ve görev bölüşümüne göre; ordu, çiftçiler; hizmetçiler ve işçiler; seçkinler sınıfı; Brahmanlar
veya papazlar yer almaktadır.- yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin tümünde etkili olmalarını sağlamıştır. Brahmanlar, kutsal
vahiy ve kehanetleri yorumlama ayrıcalığına sahip olmaları, kanunları da yorumlama konusunda yetkili kılınmalarını sağlamıştır.
Kral, en yüksek yürütme gücüne sahip kişi olarak görülse de aslında Brahmanların verdiği kararları uygulayan bir kişidir ve
genellikle kral ve din adamı aynı kişi olarak tezahür etmektedir. Kral görünürde en yüksek yetkiye sahip bir yargıç olmasına
rağmen, adaletin sağlanmasında Brahmanların sözlerine ve düşüncelerine büyük önem vererek onların sözlerine ve yorumlarına
göre hareket etmektedir (Curtis, 2015: 278).
Hindistan’ın hükümet şekli mutlak monarşidir. Yukarıda da belirtildiği gibi bütün yetkiler krala aittir ve devredilemez. Kral,
koruyucu baş tanrıların parçalarından oluşmuş bir bütündür. Kralın öfkesi ölüm demektir.
James Mill, Avrupa hükümetleri ile Asya monarşilerini karşılaştırmıştır. Avrupa krallıklarında yetkililer ülkenin farklı yerlerinde
belirli görevlere atanmıştır. Merkezde ise yetkililer karmaşık ve ustalık gerektiren bir makinanın çarkları gibi çalışmaktadır. Asya
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tipi monraşilerde ise kral mutlak bir denetim mekanizması ve ülke üzerindeki temsilcileri vasıtasıyla yetkisini kullanarak ülkeyi
yönetmektedir. Güçlü bir orduya sahip olarak ordunun başkomutanı ve her zaman adalet ve yasama sorumluluğunu elinde
bulunduran kişidir. James Mill bütün bu yetkilere rağmen Asya monarşilerinde güç ve yetki kullanımına din, ayaklanma ve
gelenekler mekanizmasıyla sınırlama getirildiğini de vurgulamaktadır. Hindistan’da din adamları krallığın yetkilerini denetlemek
yerine, sahip olduğu güç ve yetkiyi destekleme arzusundadırlar. Asya toplumlarını oluşturan diğer bir dini yapı olan İslamiyette
ise din ve devlet arasındaki ittifakın Hindistan’a göre daha az olduğunu belirtmektedir. Ayaklanma korkusu ise Şark despotlarının
iktidarını sınırlayan ikinci etkendir. Asya monarşilerinin ayaklanma korkusu onları halka karşı daha insancıl tutum sergilemeleri
yönünde hareket etmeye zorlamaktadır. Gelenekler iktidarın gücünün sınırlandırılmasında Hint toplumunda Müslümanlara göre
daha büyük bir etkiye sahip olmuştur. Ancak Müslüman toplumlardaki sağduyu yönetim modelini etkilemiş, İslam
toplumlarındaki eylemlilik, yiğitlik ve bağımsızlık gibi özellikler monarşiyi zayıf ve müsrif bir barbarlık çukuruna batmasını
engellemiştir (Curtis, 2015: 279-281).
James Mill, Hint toplumunun yanı sıra Müslüman toplumlar konusunda yaptığı açıklamalarda İslam hükümetlerinde herkese eşit
şekilde davranıldığını, ayrıcalıklı sınıfların olmadığını, kalıtsal bir mülkiyet anlayışının olmadığını, insanların yeteneklerine göre
en yüksek makamlara kadar çıkabildiğini, hükümet işlevlerinin dağıtımının İslam monarkının gözetimi altında yapıldığını ve
belirli sabit, daimi görevliler arasında gerçekleştiğini belirtmektedir. Mill, İslam hukuku hakkında bir tam bir tanımlama
yapmamış olmasına rağmen, İslam hukukunda az gelişmiş ülkelerin tümünde olduğu gibi yazılı bir metnin olmadığını
vurgulamıştır (JM, 1975: 264, 394, 534).
John Stuart Mill, otuz beş yıllık yöneticilik hayatı boyunca İngiltere’nin Hindistan politikalarıyla ilgili olarak 1710’dan fazla rapor
yazmıştır. Bu raporların 1523’ü, çoğu Şirket ve Yerel Eyaletler arasındaki ilişkiler üzerine yazılmıştır (Curtis, 2015: 286).
John Stuart Mill, Hindistan tarihi, politikaları ve toplumu hakkında babası gibi geniş analizler yapmamıştır. Raporlarında,
despotik monarşilerdeki yönetsel birçok soruna işaret etmiştir. Mill’e göre despotik monarşiler ülkenin görkemini yüceltmek için
bir takım özel yöntemlere başvurabilirler ancak genel olarak toplumun siyasal sorunlarına karşı ilgisiz kalırlar. (Stokes, 1959: 5668).
John Stuart Mill, Özgürlük Üzerine (On Liberty) isimli eserinde ilerici ilkeler ile geleneklerin nüfuzu arasında karşılaştırma
yapmış, geleneklerin Dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldığını ama hiçbir zaman çoğunluğun tarihi olmadığını
belirtmiştir. Ancak, geleneklerin nihai karar mercii olduğu, adalet ve hakkın bu geleneklere göre dağıtıldığı Doğu ülkeleri için
doğru olduğunu söylemiştir. Mill, bu söylemini Çin üzerinden hareket ederek doğrulamaya çalışmıştır. Çin’in yüksek bir yeteneğe,
bilgeliğe ve geleneklere sahip olmasına rağmen, insani açıdan ilerlemenin sırlarını henüz keşfedemediğini belirtmiştir. Ülkedeki
gelenekler herkesin birbirine benzemesine neden olan bir düzenin oluşmasına yol açmış, insanların düşüncelerinin ve
davranışlarının değişmez, sınırlı ve kesin çizgileri olan kurallarla yöneterek gelişmesini engelleşmiş ve insanları otoritenin her
emrine kayıtsız şartsız uymasını sağlayan bir düzeni oluşturmuştur. Dolayısıyla Doğu toplumları durağan yapısıyla kendi
dinamikleriyle bir gelişme sağlayamayacağı, dışarıdan gelen yardımlarla ilerleme kaydedebileceğini belirtmiştir (Mill, 2001: 67,
68).
John Stuart Mill, The Principles of Political Economy isimli eserinde üretim ve servet dağılımı ile ilgili olarak devletler arasındaki
önemli farklara değinirken, Doğu ülkelerinde siyasi ve ekonomik durugunluğun merkezinde kiralama, vergilendirme sorunları
üzerine yoğunlaşmıştır. Mevcut toprak sisteminde toprağın mülkiyetinin despotun elinde olması toprağın köylülere kiralanması
yüksek miktarlarda olmaktadır. Despot çiftçinin elindeki herşeyi aldıktan sonra kendilerine tohum bulmaları ve gelecek hasada
kadar hayatta kalabileceği bir miktar aldığı hasattan vermektedir (Mill, 2009: 146).
Mill, güvenlik sorununun da gelişimi engellediğini ve güvenlik sorununun ise iktidardan kaynaklandığını ve gerçek güvenliğin
iktidarın tarafından sağlanması gerektiği özellikle de iktidarın kendisine karşı koruma sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Eğer
insanların sahip oldukları ve ürettikleri şeyler zorba, despot bir iktidar tarafından zorbalık ve şiddetle elinden alınmaya kalkışılırsa
insanlar ihtiyacı olandan fazlasını üretmeyeceklerdir. Asya ülkelerinin birçoğunda mülkiyet zorba ve despot iktidarın elinde
olması ya da bu iktidarlar tarafından gasp edilme tehlikesi altında olması sebebiyle insanlar çok az birikim yapmaktadır.
Dolayısıyla birikimin olmaması gelişme yönünde yatırımların yapılmasını engellemektedir (Mill, 2009: 391).
John Stuart Mill, Hindistan özelinde olmak üzere Şark despotizmi rejimlerinin neden olduğu adaletsizlikleri sonlandırmak için
İngiltere’nin modernizasyonu sağlaması gerektiğini belirtmiştir. İngiltere’nin Hindistan’da reform yapması gerektiği üzerinde
durulurken, şiir, dua ve kanun kitaplarından gelişigüzel seçilmiş boş, muğlak sözlerinin adalet dağıtımına çok az katkıda
bulunması sebebiyle Hintli alimlere başvurulmaması tavsiye edilmiştir. Hindistan’da ülkenin toplumsal yapısına yönelik eğitim
sisteminin oluşturulması en önemli adımlardan biri olarak görülmüştür. John Stuart Mill ilk başlarda eğitim dili olarak
Hindistan’daki ana dillerin kullanılmasını desteklememesine rağmen, sonraları geleneksel eğitim merkezlerinin yeniden ön plana
çıkarılmasını benimsemiş ve yerel dillerde eğitim almış Hintlilerin artmasının Hint toplumunun gelişimi açısından önemli
olduğunu, eğitimin insanlar arasında yayılmasının yegane yolunun ana dillerin kullanılmasından geçtiğini belirtmiştir ( Curtis,
2015: 301;Moore, 1991: 87)
Mill, raporlarında Hindistan’daki yönetim şeklinin ne olması gerektiği üzerinde de görüşlerini belirtmiş ve temsili hükümetin
uygulanabilirliğini tartışmıştır. Hindistan’ın özerk yönetim konusunda da henüz hazır olmadığını, Temsili Hükümet Üzerine
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Düşünceler isimli eserinde Hindistan’nın birçok bölgesinde yaşayan insanların pasif ve köleliğe yatkın karakteri sebebiyle temsili
hükümet sistemine hazır olmadığını yazmıştır (Curtis, 2015: 299-302; Moore, 1991:88).
6. SONUÇ
Oryantalizm düşüncesinin yayılmasıyla birlikte Batılı düşünürler, seyyahlar ve araştırmacılar tarafından Doğu ülkeleri ve
toplumları üzerinde yapılan incelemeler genellikle Doğu’nun edebi, kültürel, sanat, yönetim ve toplumsal yapısı ile ilgili olmuştur.
Farklı düşüncelere, ideolojilere sahip kişiler tarafından yapılan açıklamalarda Doğu genellikle ekonomik yönden geri kalmış,
despot bir yönetime ve farklı kültür kalıplarına sahip ülkeler olarak görülmüştür. Bazı araştırmacılar seyyahların günlüklerinden
faydalanırken, seyahatlerin kısıtlı imkanlarla yapılması ve Uzak Doğu’ya olan seyahatlerin az olması daha çok Orta Doğu ve
Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki Doğu üzerinden yorumlanmıştır.
Marx’ın Asya ülkeleriyle ilgili bir eseri olmamasına rağmen üretim tarzlarının tarihsel sürecini yorumlarken Asya ülkelerine özgü
üretim tarzını açıklamış ve bu üretim tarzında mülkiyetin güç sahibine ait olduğunu, güç sahibinin üretim araçlarını elinde
bulundurarak aynı zamanda toplumsal bölüşümü de denetlediğini açıklamıştır. Marx, Doğu ülkelerinin toplumsal yapısı,
bağımsız köy komünleri, kamusal işlerde devletin yoğunluğu üzerinden açıklamalar yapmıştır. Köy komünlerinin Şark
despotizminin temeli olduğu vurgulanmış, Asya ülkelerindeki siyasi yapının ataerkil olduğunu, komünün en güçlü kişisi bir kabile
reisi yada aile reisi olarak despotik bir yönetim tarzı geliştirdiğini belirtmiştir. Marx ayrıca komündeki güç sahibinin meşruiyetinin
sağlanması ve devamı için insanlar üzerinde güç sahibinin tanrısal bir niteliğe büründürüldüğünü söylemiştir.
James Mill ve John Stuart Mill, Doğu ülkeleri ile ilgili açıklamaları genellikle Hindistan üzerinden olmuştur. Baba oğul her ikisinin
Doğu Hindistan Şirketinde uzun yıllar çalışması Hindistan başta olmak üzere Asya ülkeleri üzerinde kaantlerini oluşturmuştur.
James Mill, Hint toplumunda kralın yetkilerinin önemine vurgu yaparken, kralın bu yetkileri kullanırken din adamlarnın denetimi
altında olduğunu, onların düşünceleri, yorumları üzerinden kararlar aldığını, çoğu zamanda kralın en yüksek derecede din adamı
olarak da görev yaptığını belirtmiştir. James Mill, Doğu ülkelerinde demokrasinin olmadığını, despot yönetimin olduğunu, despot
yöneticilerin en çok çekindiği hususların başında din adamları, gelenekler ve halk isyanlarının geldiğini belirtmiştir. Bu sebeple
despot yöneticilerin halka olan davranışlarındaki göreceli iyiliklerin tamamen kendi pozisyonlarını korumak amacıyla olduğunu
açıklamıştır.
John Stuart Mill ise Asya ülkelerindeki durgunluğa vurgu yaparken bunu ekonomik terimlerle açıklamaya çalışmıştır. Marx gibi
mülkiyet üzerinden gitmemiş, daha çok, vergilendirme ve kiralama üzerinden toprak mülkiyetini ve yönetim şekillerini
açıklamıştır.
John Stuart Mill aynı zamanda güvenlik sorununu da değinmiş, güvenlik sorununun gelişimi olumsuz yönde etkilediğini
vurgulamıştır. Devletin güvenliğin sağlanmasındaki rolü üzerinden gelişimi anlatmaya çalışmıştır. Devletin kişileri ve toplumu
kendisinden koruması üzerinde durulmuş, devletin kişilerin ürettiklerine zorla el koymasının üretimi engellediğini dolayısıyla
üretim fazlasının oluşmadığını ve yatırımların yapılmadığını belirtmiştir.
John Stuart Mill bu durağanlığın ve az gelişmişliğin giderilmesi için İngiltere’ye büyük görev düştüğünü, bunu yaparken de
eğitime önem verilmesi gerektiğini belirtirken, önceleri eğitimin ana dillerde yapılmasına karşı iken sonraları ana dillerde ve yerel
dillerde eğitimin yapılmasının önemine vurgu yapmıştır.
Sonuç olarak liberal ve sosyalist düşüncenin önemli isimlerinin açıklamaları ve eserlerinde Doğu ülkeleriyle ilgili yönetsel, siyasal
ve ekonomik anlamda olumlu cümleleri duymak ve görmek imkansızdır. Her biri kendi ideolojilerinin değerleri ve terminojisi
üzerinden açıklama yaparken her ikisi de sonuç olarak Doğu ülkelerinde özel mülkiyetin olmadığını, özel mülkiyetin olmayışının
aynı zamanda iktisadi gelişmeyi sağlayamadığını, siyasi açıdan da demokratik değerlere ulaşılmadığını, din adamlarının toplumsal
ve yönetsel yapının oluşmasındaki önemini vurgulamışlardır. Her iki ideolojinin tesmilcilerinin eserlerinde oryantalizmin
yönetsel, siyasi ve iktisadi yaklaşımlarının dışında kültürel, edebi, sanatsal alanda yorumlarına rastlanılmamıştır.
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VERGİ KABAHATLERİNE İLİŞKİN DAVALARDA ORTALAMA GÖRÜLME SÜRESİ
SORUNU
Dr. Öğr. Üyesi. Ayşe ARMAĞAN1
Özet
İdare ile mükellefler arasında vergileme işlemleri sonucu meydana gelen çeşitli anlaşmazlıklara vergi uyuşmazlıkları
denilmektedir. Bu tür idari işlemler genellikle idarece çözüme kavuşturulmakla birlikte bazen yargı davasının konusu
olabilmektedir. Vergi mahkemesinde davanın açılmasıyla vergi ve cezalar ile ilgili işlemler daha tahakkuk aşamasında durduğu
için vergi idaresi bakımından verginin tahsili de bu aşamada durmaktadır. Dava sonucunda; yargı kararı idare lehine
sonuçlanmasına kadar geçen sürede söz konusu vergi ve cezalar bakımından bir vergi kaybı doğmaktadır. Dolayısıyla davanın
idarenin lehine olması durumunda bile kamu gelirlerinin en kısa sürede tahsili büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, davanın diğer
tarafında yer alan mükellef açısından da dava sürecindeki gecikmeler mükelleflerin normal ekonomik faaliyetlerine dönebilmesi
ve adaletin temini bakımından sorun oluşturmaktadır. Bu nedenlerle, yargı organlarınca dava konusuyla ilgili tüm araştırma,
inceleme, tetkik, tespit vb. işlemlerin süre yönünden en kısa zamanda tamamlanması adil bir kamu düzeninin oluşturulması
bakımından büyük önem arz etmektedir. Çalışma kapsamında vergi kabahatleri davalarının idari yargıda ortalama görülme
sürelerinin yıllar içindeki gelişimi de göz önüne alınarak ülkemizdeki durumu hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Jel Kodları

: Vergi Yargısı, Vergi Davası, Makul Süre, Ortalama Görülme Süresi
: K30, K 34.
THE AVERAGE DURATION OF THE PROBLEM IN TAX LAWSUITS
Dr, Faculty Member, Ayşe ARMAĞAN2

Abstract
The various disputes between the administration and the taxpayers resulting from taxation transactions are called tax disputes.
Although such administrative procedures are generally resolved by the administration, they can sometimes be the subject of the
judicial proceedings. Since the proceedings related to taxes and penalties have been stopped at the accrual stage in the case of
the filing of the lawsuit in the tax court, the collection of the tax in terms of tax administration also stops at this stage. As a
result of the case; There is a tax loss in respect of such taxes and penalties until the conclusion of the judicial decision in favor
of the administration. Therefore, even if the case is in favor of the administration, the collection of public revenues as soon as
possible is of great importance. Furthermore, for the taxpayer on the other side of the case, delays in the proceedings pose a
problem for the return of the taxpayers to their normal economic activities and for the provision of justice. For this reason, the
judicial organs of all research, investigation, investigation, determination and so on. it is of great importance to establish a fair
public order. Within the scope of the study, the evaluation of the average duration of tax misdemeanor cases in administrative
jurisdiction is also taken into consideration and the evaluation of the situation in our country.
Key Words: Tax Judgment, Tax Case, Reasonable Time, Mean Time
Jel Codes: K30, K 34.
1. Giriş
Vergilendirme sürecinde vergi (ihtirazi kayıtlı beyanname üzerine verilen tahakkuklar hariç) ceza, faiz veya zam uygulamasına
gidilen mükelleflerin; uzlaşmanın sağlanamaması, düzeltme talebinin vergi dairesince kabul edilmemesi veya diğer vergi ile ilgili
uyuşmazlıklarda, herhangi bir ön koşula bağlanmaksızın idari veya yargı yoluna başvurmaları sağlanmış olup, başvurulan bu yargı
yoluna “vergi yargısı” denilmektedir (Ş.Kızılot-Z.Kızılot, 2009). Vergi yargısı; çeşitli mali yükümlülüklerin tarh, tahakkuk ve
tahsili aşamalarına yönelik idari işlemlerin hukuka uygun gerçekleştirilmesi ve adaletin sağlanmasında bağımsız mahkemelerce
uyuşmazlıkların yargı teminatı altında nihai çözüme kavuşturulmasını sağlamaktadır (Edizdoğan ve Taş, 1993:207).
Adaletin gerçek anlamda sağlanabilmesi için en önemli ilkelerden biri olan “adil yargılanma hakkı” taraflar açısından davanın
makul bir süre içerisinde sonuçlandırılmasını isteme hakkını da içermektedir. Toplumun yargıya olan güveninin sağlanabilmesi

1

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi, ayse.armagan@cbu.edu.tr.

Dr, faculty member, Manisa Celal Bayar University Salihli Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of
Finance, ayse.armagan@cbu.edu.tr.
2

174

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
28 – 31 Ağustos/August 2019 – Kuzey Makedonya/North Macedonia
için bir hakkın gerçek sahibine bir an önce teslim edilmesi ve uyuşmazlığın taraflarının en kısa sürede tatmini açısından
yargılamanın makul süre içerisinde bitirilmesi gerekmektedir.
2. Uyuşmazlığa Konu Olan Vergi Davaları
Verginin tarafları (vergi idaresi, yükümlüler, vergi sorumlusu veya iştirakçi, teşvikçi, yardımcı, ceza muhatabı gibi) arasında ortaya
çıkan görüş ve uygulama farklılıklarına “vergi uyuşmazlığı” denilmektedir. Vergi uyuşmazlıkları; anayasa, kanun, kararname,
genelge, yönetmelik vs. düzenlemelerin gereğince uygulanmaması veya yanlış uygulanması sonucu vergiyi doğuran olay,
mükellefiyet, vergileme işlemleri esnasında ve ceza kesilmesinden dolayı tarafları karşı karşıya getiren, verginin alınıp alınmaması
veya ödenip ödenmemesi ya da az tutarda ödenmek istenmesinden doğmaktadır (Seviğ, 2009). Vergi matrahının tespitine ilişkin
işlemlerin tamamlanması veya verginin taraflarına kanunla hangi aşamada itiraz hakkı tanınmışsa, o aşamadan itibaren vergi
uyuşmazlığı doğmuş sayılmaktadır (Aksoy, 1990:66). Vergi yargısı, bir yandan vergisel uyuşmazlıkları çözümleme görevini yerine
getirirken diğer yandan da vergi borcu ilişkisinin tarafları arasında hukuka uygun olarak çıkar dengesini kurmaya ve korumaya
çalışmaktadır (Armağan, 2009:202).
Vergi mahkemelerinde dava açılması ile tarh edilen vergi, resim ve harçlar gibi benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve
cezalarında dava konusu edilen bölümün tahakkuku; mahkeme karar verinceye kadar ertelenmekte, verginin tahsili de
durmaktadır (GİB, 2009:14).
Tablo 1. Konularına Göre Vergi Mahkemelerine Gelen Vergi Davaları (2010-2018)
Dava Konusu
Vergi Türlerine Göre
KDV
Gümrük Ver.
Gelir Vergisi
Stopaj
Kurumlar Ver.
ÖTV
Damga Ver.
Emlak Vergisi
Geçici Vergi
Arsa Birim Değer Vergisi
Gider Vergi.
MTV
Banka ve Sig. Muamele.Ver
Ver. Ve İnt.V.
ÇTV
Taşıt Alım V.
Diğer Vergiler
Diğer Dava Türleri
Vergi Cezaları
Ödeme Emri
İptal Davaları
Vergi Ziyaı C.
Amme Ala.Tah.
Diğer Davalar
Toplam

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14.965
10.558
12.107
4.636
1.336
1.752
752
2.245
77
220
816

17.227
10.922
4.212
3.957
2.545
1.076
1.208
493
1.083
103
174
488

19.222
10.228
4.609
5.632
2.429
890
2.028
790
1.316
270
480
487

22.789
12.909
4.621
4.057
2.922
2.339
3.705
772
1.285
747
389
232

22.825
5.156
5.009
4.965
3.490
1.629
2.572
1.322
1.896
368
506
163

26.729
5.087
5.355
3.453
3.986
2.236
3.365
1.261
2.182
123
306
235

158
83
12
-

74
32
4
-

109
86
18
-

109
78
3
-

126
70
2
-

173
64
3.571

33.681
8.557
6.487
4.204
2.465
2.699
961
1.922
65
238
706
97
72
2.793

17.527
7.108
5071
2.033
2.250
2.850
2.057
892
17.451
224
388
153
130
2.762

15.579
8.240
6.746
2.597
2.199
1.898
1.083
955
895
446
311
141
107
3.262

2.401
1.272

19.981
12.566
2.472
637

20.523
18.561
3.051
805

23.902
18.787
3.858
1.454

22.311
15.369
4.273
1.284

82.539
135.929

7.822
87.076

11.188
102.722

10.474
115.432

7.940
101.276

17.253
17.404
2.787
1.948
34
6.591
104.143

14.271
19.776
11.100
110.139

8.365
17.643
14.190
101.094

8.886
18.822
26.289
98.456

Kaynak: Adalet Bakanlığı, Adli İstatistik, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik ilgili yıllar verilerinden yararlanılarak
oluşturulmuştur.
Tablo 1’e göre 2010-2018 döneminde en fazla açılan dava türü KDV, vergi cezaları, ödeme emirleri, Gümrük Vergisi, Gelir
Vergisi ve Amme Alacaklarının Tahsiline ilişkin uyuşmazlıklar olduğu görülmektedir.
3.
Vergi Davalarında Makul Sürede Yargılamanın Önemi
Toplumun yargı organlarına olan güveninin korunabilmesi, hakkın gerçek sahibine bir an önce tesliminin sağlanması ve
uyuşmazlığın taraflarının en kısa süre içerisinde tatmin edilebilmesi açısından yargılamanın makul süre içerisinde bitirilmesi bir
zorunluluktur (Demircioğlu, 2001:387). Yargılamada makul süre sayesinde; uyuşmazlığın tarafları açısından yargılama
işlemlerinin sürüncemede kalmaması, uyuşmazlık konusu hakka bir an önce ulaşılması ve tarafların davanın nasıl sonuçlanacağı
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hususundaki endişe yaşamaları önlenmektedir. Devletin “adaletli devlet” olabilmesi için yargı yolu ile hak dağıtırken kişilerin en az
gecikme-gider-zahmetle haklarına kavuşması gereklidir (Çelik, 1982:42,113).
Makul süre, davaların hızla bitirilmesini amaçlayan bir ilke olmayıp, yargılamanın makul süre içinde bitirilmesini amaçlamaktadır.
Makul süre, önceden belirlenebilen veya azami bir süre değildir. Bu, her dava ya da iş için ayrı ayrı uygulanması gereken akılcı
bir tutumun ifadesidir. Hukuk devleti ilkesi de bir taraftan gerçek anlamda hukukî korunmayı, diğer taraftan hukukî güvenliğin
sağlanması ve uyuşmazlık konusunun makul süre içinde sonuçlandırılmasını gerekli kılmaktadır (Pekcanıtez, 1997:46). Makul
sürede yargılama, aynı zamanda delillerin hakkaniyete en uygun şekilde değerlendirilebilmesinin de garantisidir. Yargılamanın
uzun sürmesi tanıkların hafızalarında zayıflama, tanık bulunamaması veya diğer delillerin tahribine neden olabilmektedir
(Uluslararası Af Örgütü, 2000:202).
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 6.maddesinde adil yargılanma hakkı düzenlenmiş olup; “yargılamanın makul süre içerisinde
bitirilmesi” ilkesi adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olarak sayılmıştır. Adil yargılanma hakkı, davalı ve davacı
açısından davanın makul bir süre içerisinde sonuçlandırılmasını isteme hakkını vermektedir. AİHS de, makul sürede yargılanma
hakkını “mahkemedeki yargılamanın tüm taraflarını çok uzun gecikmelere karşı korumak” olarak ifade etmiştir (Tekbaş ve Hayrullahoğlu,
2018:257-259).
Ülkemizde de makul sürede yargılanma hakkı, Anayasamızda ve birçok kanunda yapılan düzenlemelerle koruma altına alınmıştır.
1982 Anayasası’nın 141/4.maddesinde “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir” ifadesiyle
davaların makul bir süre içerisinde bitirilmesi gerekliliği açıkça düzenlenmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
(HMK)’nun 30. maddesinde hakim; “yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını
sağlamakla” yükümlü kılınmıştır. HMK 90-94. maddelerde, uygulanacak sürelerin başlangıcı ve bitimi ile sürelerin artırılıp
eksiltilemeyeceği, 320.maddesinde de duruşmalar arasındaki sürenin bir aydan daha uzun olamayacağı kuralı doğrudan makul
sürede yargılanma hakkının korunmasına yönelik bir hükümlerdendir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’nun
39.maddesinde sürelerin başlangıç ve bitim tarihlerinin belirtilmesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. ve 8.
maddelerinde de sürelerin düzenlenmesi davaların makul sürede bitirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca Yargıtay ve Danıştay’ın,
içtihatlarıyla da makul sürede yargılama hakkının korunmasının amaçlandığını göstermektedir.
Makul süre açısından sözleşme organları, “davanın karmaşıklığı”, “başvurucunun tutumu” ve “yetkili makamların tutumu” kriterlerini
ele alarak inceleme yapmaktadır. Bu nedenle, makul süre açısından kesin bir süre belirlenememekte ve her davanın kendine özgü
özellikleri dikkate alınarak sonuca varılmaktadır. Örneğin, çalışma hayatına ilişkin davalarda, tutuklu kişilerin yargılanmalarında
veya benzer diğer özel durumlarda, yargılamaya hız verilmesi için daha fazla özen gösterilmesinin altı çizilmiştir (İnceoğlu,
2008:397). Vergi mükelleflerinde geçerli olan makul sürede yargılanma hakkı ile ilgili yapılan düzenlemelerin amacı, vergi
uyuşmazlıklarının yargı sürecinde makul sürede sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Anayasa Mahkemesi içtihatları kapsamındaki
güvencelerden biri olan makul sürede yargılanma hakkı; hem vergi cezaları ve vergi aslı hem de her ikisinin birlikte konusunu
oluşturduğu uyuşmazlıklar bakımından koruma sağlamaktadır.
Tablo 2: Makul Sürede Yargılanma Hakkı İhlallerinin Genel Görünümü
Yargılanma Türü

İhlal
Sayısı

Makul süre
İçindeki
oranı

Adil
Yargılanma içindeki
oranı

Vergi uyuşmazlıkları konulu başvurularda makul sürede
yargılanma hakkı ihlal sayısı
Makul sürede yargılanma hakkı ihlal sayısı
Adil yargılanma hakkı kapsamında ihlal sayısı
Toplam ihlal sayısı

16

%0,9

%0,7

Toplam
ihlaller
İçindeki
oranı
%0,6

1.802
2.171
2.823

-

%83
-

%63,8
%76,9
-

Kaynak: Tekbaş ve Hayrullahoğlu, a.g.m., s.269, 2018.
Tablo 2’de; Anayasa Mahkemesinin, adil yargılanma hakkının ihlali kapsamındaki kararları içinde makul sürede yargılanma
hakkının ihlali %83, toplam ihlaller içindeki oranı ise %63,8’dir. Vergi uyuşmazlıkları başvurularında makul sürede yargılanma
hakkı ihlal sayısı 16 olup, makul sürede yargılanma hakkının ihlalleri içindeki oranı %o,9, toplam ihlaller içindeki oranı ise
%o,6’dır. Anayasa Mahkemesince makul sürede yargılanma hakkının ihlaline hükmedilen vergi uyuşmazlıklarının yargılama
süreleri açısından ihlal verilen, en kısa yargılama süresi 5 yıl3, en uzun yargılama süresi ise 10 yıl 8 ay4 olarak tespit edilmiştir
(Tekbaş ve Hayrullahoğlu, 2018:269). Anayasa Mahkemesine intikal eden vergi uyuşmazlıklarına ait davalarda makul sürede
yargılanma hakkının ihlali açısından çok büyük bir sorun olmadığı ancak, bireysel anlamda önemli bir ihlalin söz konusu olduğu
görülmekte ve bu durum da kişilerde adalete olan güveni sarsmaktadır.
3
4

30.06.2016 tarihli 2014/6675 Başvuru No.lu sonuçlanmış dava.
16.04.2015 tarihli 2013/4553 Başvuru No.lu sonuçlanmış dava.
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4.
Genel Olarak Vergi Davalarının Ortalama Görülme Süreleri
Ortalama görülme süresi; dosyanın daireye gelişi ile daireden çıkışı arasında geçen zamandır. Bu çalışmada gün olarak hesaplanan
bu süre, Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da geçen süreler ayrı ayrı olmak üzere ilgili makamlarda
geçen sürelerdir.
Ortalama görülme süresini hesaplama formülü: (((2* (Geçen yıldan kalan) + Yıl içinde gelen)-Çıkan) / (Yıl içinde gelen
+Çıkan))*360’dır (Adalet Bakanlığı, 2018:13).
Ülkemizde bazı temel yargı organlarında ortalama görülme sürelerine ilişkin veriler; Cumhuriyet Başsavcılığında 2010 yılı 311
gün, 2018 yılı 411 gün, Ceza Mahkemelerinde (ağır ceza, çocuk ağır ceza, çocuk ceza, asliye ceza, icra ceza, fikri ve sınai haklar
ceza) 2008 yılı 258 gün iken 2018 yılı 276 gün (Adalet Bakanlığı, 2018:31-32), Hukuk Mahkemelerinde (Asliye ve Sulh Hukuk)
2008 yılı 209 iken 2018 yılı 283 güne çıkmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, 2010 yılı 476 gün, 2017 yılı 1539 gün ve
2018 yılı 1168 gün olmuştur. Yargıtay Ceza Daireleri’nde, 2010 yılı 503 gün, 2012 ile 2015 yıllarında 306 güne kadar düşmüş
ancak 2018’de 527 güne çıkmıştır. Yargıtay Hukuk Daireleri’nde 2017 ve 2018 yılında 451 güne çıkmıştır. İdare mahkemeleri
2008 yılında 200 günden 2018 yılında 179 güne düşmüştür (Adalet Bakanlığı, 2018:243-259).
Tablo 3. Türkiye’de Adli ve İdari Yargıda Vergi Dava Dosyaları Ortalama Görülme Süresi (2008-2018)
Yıllar

Vergi
Mahkemeleri

Bölge
İdare
Mahkemeleri

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

185
235
229
239
122
195
166
151
138
168
135

60
49
39
33
31
38
38
27
75
73
89

Danıştay (3,4,7 ve 9)
İlk
Temyizen
Dere- ce İnc.
İnc.
425
385
456
268
565
347
569
254
592
647
449
572
524
678
471
380
875
526

Danıştay
Vergi Dava
Dai.Kurulu

Asliye
Ceza
Mahkemeleri

Yargıtay (7
11.Ceza Dai.)

215
228
240
214
101
37
21
17
49
64

321
290
352
358
239
286
270
253
303
312
296

359
536
708
858
253
354
409
410
634
887
948

ve

NOT 1) Danıştay’da 3, 4, 7 ve 9. Dava Daireleri ile Yargıtay’da 7 ve 11. Ceza Dairelerinde görülen davaların görülme süreleri
ortalamaları alınmıştır.
Kaynak: Adalet Bakanlığı, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr adresindeki verilerden oluşturulmuştur.
Tablo 3’e göre, Vergi Mahkemelerinde dosyaların ortalama görülme süresi 2008 yılı 185 gün iken 2018 yılı 135 güne kadar
düşmüştür. 2008-2018 dönemini kapsayan son 11 yıllık süreçte vergi mahkemelerinde dosyaların görülme süresi ortalama 178
gün olarak hesap edilmiştir. Bölge İdare Mahkemesinde dosyaların ortalama görülme süresinin yıllar itibariyle azalma gösterdiği
görülmektedir. 2008 yılında 60 gün olan ortalama görülme süresi 2015 yılında 27 güne gerilemiş 2018 yılında 89 güne çıkmıştır.
Danıştay 3., 4., 7. ve 9. Dava Dairelerinde dosyaların ortalama görülme süresi, 2008 yılında 425 gün iken 2017 yılında 875 güne
çıkmış ve 2018 yılında 526 güne gerilemiştir. DVDDK’ya gönderilen dosyaların ortalama görülme süreleri diğer Dava
Dairelerine göre daha kısadır. Kurulda görülen dava dosyalarının önceden bir inceleme süreci geçirmesi sebebiyle karar verme
süreci kısalmaktadır.
Asliye Ceza Mahkemelerinde davaların ortalama görülme süresi 2008 yılında 321 iken bu rakam 2018 yılında 296 güne
düşmüştür.
Yargıtay 7. ve 11. Ceza Dairelerinde davaların ortalama görülme süresi 2008 yılında 359 iken bu rakam 2011 yılında 858 güne
yükselmiş, 2012 yılında ¼ kadar azalmış ve 253 güne inmiştir. Ancak daha sonra artarak devam etmiş ve 2017 yılında 887 güne,
2018 yılında ise 948 güne (7.C.D. 1128 gün; 11.C.D 769 gün) yükselmiştir (Adalet Bakanlığı, 2018:244).
Vergi dava dosyalarının ortalama görülme sürelerine yargı organları açısından bakıldığında; en kısa sürede Bölge İdare
Mahkemeleri’nde, sonrasında sırayla Vergi Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Danıştay ve Yargıtay’da dosyaların
sonuçlandığı görülmektedir.
Nüfus bakımından eşdeğer olan Almanya’da yargıya intikal eden dosya sayısı 50-60 bin adet arasında olup bir dava dosyasının
ortalama süresi 21 aydır (Kılıç, 2016). Ülkemizde ise 2015 yılında vergi mahkemelerinde açılan dava sayısı yaklaşık 150.000 adet,
sonuçlanan dosya sayısı ise 108.000 adettir. Bir dava dosyasının görülme süresi ise yaklaşık 5 (151gün) aydır (Adalet Bakanlığı,
2015). Dolayısıyla ülkemizde açılan vergi dava sayısı Almanya’ya göre 3 kat fazla iken bu yoğunluktaki dosyaları 151 günde (bu
süre Almanya’da ülkemizden 4,2 kat fazla) sonuçlandırması yargının büyük bir iş yükü altında olduğunun bir göstergesidir.
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4.1.
Vergi Mahkemelerinde Davaların Ortalama Görülme Süreleri
06.01.1982 tarih ve 2576 sayılı Kanun ile kurulan vergi mahkemeleri, bazı vergi uyuşmazlıklarında doğrudan Danıştay’a yetki
verilmesi dışında genel görevli ve yetkili ilk derece mahkemelerdir. Vergi mahkemeleri, idari yargı alanında görev yapan özel
mahkeme niteliğinde olup görevleri kanun yoluyla açıkça belirlenmiştir. 2576 sayılı Kanun m.6’ya göre vergi mahkemelerinin
bakmakla görevli olduğu davalar; genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali
yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalardır. Ayrıca bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar ile diğer kanunlarla vergi mahkemesine verilen işler görev
kapsamındadır.
Vergi mahkemelerinde birer başkan ve yeteri kadar üye bulunur. Vergi mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesi veya
değiştirilmesine HSK tarafından karar verilir. Bugün için ülkemizde toplam 36 il merkezinde 66 adet vergi mahkemesi görev
yapmaktadır.
Vergi idaresinin hukuka aykırı bir vergilendirme işleminden hak ve menfaatlerinin ihlal edildiğini düşünenler öncelikle vergi
mahkemelerinde dava yoluna gidebilir. Vergi davası, dava konusu işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yer mahkemesinde açılır,
yazılı yargılama usulü uygulanır ve evrak üzerinde inceleme yapılması asıldır. Duruşmalı yargılama istisnai bir yoldur (Pehlivan,
2014:131). Vergi mahkemelerinde görülen vergi davaları yalnızca tarh, tahakkuk ve tahsil aşamasına ulaşmış işlemler, idarenin
vergilemeden önce ya da sonra tesis ettiği bir takım vergiye ilişkin kesin ve icrai işlemleri ile istisna ve muafiyet işlemleridir
(Kalabalık, 2003:59). Vergi mahkemelerinde tarhiyat aşamasında dava konusu edilen vergi ve cezaların tahsili işlemleri, yürütmeyi
durdurma kararına gerek olmaksızın kendiliğinden durur. Tahsilat aşamasında dava konusu edilen vergi ve cezaların tahsili
işlemlerinin durması mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmesine bağlıdır (GİB, 2009:14-15).
Tablo 4’te; 2008-2018 dönemi vergi mahkemelerinde görülen vergi davalarının yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. 2008 yılında
toplam 152.662 adet olan dava sayısı 2010 yılında toplam 212.462 adet dosyaya yükselmiştir. 2018 yılına kadar geçen sürede
azalarak dosya sayısı 147.490 adede düşmüştür. Vergi mahkemelerinde ortalama görülme sürelerinde dalgalanmalar söz konusu
olup, bir önceki yıla göre en fazla artışın 73 gün ile 2013 yılında, en fazla düşüşün 117 gün ile 2012 yılında gerçekleşmiştir. 2018
yılında ise ortalama görülme süresinin bir önceki yıla göre 33 gün azalarak 135 gün olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Vergi Mahkemesi Dava Sayıları ve Ortalama Görülme Süreleri (2008-2018)
Yıllar

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Geçen Yıl.
Devri
49.360
72.177
76.533
88.673
33.671
53.251
47.382
46.531
42 432
42 053
49 034

Gelen
Yıl İçinde
Bozularak
Açılan
Gelen
97.802
5.500
110.733
5.528
130.134
5.795
83.375
3.701
97.180
5.542
109.141
6.291
96.036
5.240
98.667
5.476
104 410
5 729
95 749
5 345
90 973
7 483

Toplam
152.662
188.438
212.462
175.749
136.383
168.683
148.658
150.674
152 571
143 147
147 490

Yıl
İçinde
Çıkan
98.292
111.904
123.791
124.303
100.919
103.509
102.128
108.242
110 519
94 112
116 042

Bir
Sonraki
Yıla Devir
54.370
76.534
88.671
51.446
35.464
65.174
46.530
42.432
42 052
49 035
31 448

Çıkan Davanın
Gelen Davaya
Oranı %)
64,4
59,4
58,3
70,7
74,0
61,4
68,7
71,8
72,4
65,7
78,7

Ortalama
Görülme
Süresi
185
235
229
239
122
195
166
151
138
168
135

NOT: Devirlerde oluşan tutarsızlıklar, adli sistemde yapılan geriye dönük veri güncellemelerinden ve 2013 yılındaki devir farkı
Ankara kapatılan 6. ve 7. Vergi Mahkemelerinden kaynaklanmaktadır.
Kaynak: Adalet Bakanlığı, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/ Erişim:18.08.2019.
Ayrıca, 2018 yılında karara bağlanan davaların açılış yılları incelendiğinde; 2014 yılı ve öncesinden 8, 2015 yılından 34, 2016
yılından 844, 2017 yılından 47.389, 2018 yılından 67.767 adet dosyanın sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir (Adalet Bakanlığı,
2018:271-277). Bu durum Vergi Mahkemelerinde 2014 yılından bu yana 8 adet dava dosyasının 4 yıl (1460 gün) mahkeme
sürecinde beklediğini göstermektedir. 2015 yılındaki 34 adet dosyanın 3 yıl (1095 gün), 2016 yılındaki 844 dosyanın 2 yıl (730
gün) boyunca sonuca ulaşamaması verginin tarafları bakımından adalete güven konusunda önemli bir risk oluşturmaktadır.
Vergi mahkemelerinde Adalet Bakanlığı’nın 2010 yılı verileri kapsamında dava türlerine göre dava dosyası yoğunluğu bakımından
10.sırada yer alan ÖTV ile ilgili dava dosyaları 272 günle en fazla; Ücretlilere İlişkin Vergi İadesi ile ilgili dava dosyaları 2 gün ile
en kısa ortalama görülme süresine sahiptir. Bu durum ülkemizde özellikle beyana dayalı vergilerin, dava dosyalarının
sonuçlandırılması bakımından oldukça uzun bir inceleme, araştırma ve diğer adli takip işlemleri sürecine tabi tutulduğunu
göstermektedir (Adalet Bakanlığı, 2015).
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Tablo 5. İller İtibariyle Vergi Mahkemelerinde Ortalama Görülme Süreleri (2012-2018)
İller
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Batman
Bursa
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kırıkkale
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van
Zonguldak

Mahkeme Sayısı ve Yargı Çevresi
(2) Adana
(7) Ankara, Bolu
(2) Antalya, Burdur, Isparta
(1) Aydın
(1) Balıkesir, Çanakkale
(1) Batman, Siirt
(2) Bursa, Yalova
(1) Çorum
(1) Denizli
(1) Diyarbakır
(1) Edirne, Kırklareli
(2) Erzurum, Kars, Bayburt, Bingöl,
Ardahan,
Gümüşhane,
Tunceli,
Erzincan, Ağrı, Iğdır
(1) Eskişehir
(2) Gaziantep, Kilis, Osmaniye
(1) Hatay
(14) İstanbul
(4) İzmir
(1) Kahramanmaraş
(1) Kayseri, Nevşehir, Yozgat
(1) Kırıkkale, Kırşehir
(2) Kocaeli
(2) Konya, Afyonkarahisar, Niğde,
Aksaray, Karaman
(1) Malatya, Elazığ
(1) Manisa, Uşak, Kütahya
(1) Mardin, Şırnak
(2) Mersin
(1) Muğla
(1) Ordu, Giresun
(1) Sakarya, Bilecik
(1) Samsun, Amasya, Sinop, Tokat
(1) Sivas
(1) Şanlıurfa, Adıyaman
(1) Tekirdağ
(1) Trabzon, Artvin, Rize
(1) Van, Bitlis, Hakkari, Muş
(1) Zonguldak, Çankırı, Düzce,
Kastamonu, Bartın, Karabük

TOPLAM

2012
114
115
168
91
182
92
84
167
132
126

2013
88
537
203
115
169
145
108
116
110
189

2014
132
164
238
157
127
193
123
119
142
172

2015
106
146
209
106
128
240
203
58
142
76
110
150

2016
113
139
176
81
149
136
157
95
86
90
133
180

2017
109
140
189
162
150
115
197
173
134
124
149
265

2018
146
109
128
178
133
120
131
145
110
104
124
189

108
91
116
129
143
106
111
85
92

90
149
126
144
132
170
69
89
131

103
185
116
166
180
199
161
118
159

103
155
105
166
156
54
135
59
148
163

66
123
114
147
138
88
139
77
153
138

81
142
127
191
151
67
197
51
199
135

60
68
127
152
163
68
125
119
141
127

91
98
156
129
137
109
84
130
118
83
154
111

137
134
172
176
125
129
101
197
103
122
144
118

129
170
208
215
177
122
119
179
233
169
166
128

97
136
166
152
189
193
153
125
157
114
135
136
99
112

76
120
222
144
128
155
111
93
89
93
135
67
133
109

86
130
188
171
137
194
143
109
150
132
132
72
219
95

51
109
133
137
109
108
125
103
72
133
119
47
213
73

122

195

166

151

138

168

135

Kaynak: Adalet Bakanlığı, https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/c6418f0e-37fa-4e3a-aa2f-7b3021bc83ee.pdf
Erişim:18.08.2019.
Tablo 5’e göre ülkemizde toplam 66 adet Vergi Mahkemesi nezdinde görülen vergi davalarının ortalama görülme süreleri yıllara
göre verilmiş olup, en kısa görülme süresi 122 gün ile 2012 yılı, en uzun görülme süresi ise 195 gün ile 2013 yılı olarak hesap
edilmiştir. 2018 yılında ise ortalama görülme süresi 135 gündür.
Ortalama görülme süreleri en düşük illerimiz; Trabzon (47 gün), Malatya (51 gün), Eskişehir (60 gün), Gaziantep ve
Kahramanmaraş (68 gün)’tır. Ortalama görülme süresi en yüksek illerimiz; Van (213 gün), Erzurum (189 gün), Aydın (178 gün),
İzmir (163 gün) ve İstanbul (152 gün) olmuştur. Ortalama görülme süresinin 195 gün ile en yüksek olduğu 2013 yılında 537 gün
ile Ankara en uzun süren görülme süresine sahip il olmuştur.
Adalet Bakanlığı yıllar içinde; açılan ve önceki yıllardan devir olan dava dosyaları arttıkça bu artışın nedenlerini ve yargı
çevrelerindeki durumu (ticari, sosyal vs) inceleyerek illere göre yeniden yargı çevrelerini belirlemekte, vergi mahkemesi olmayan
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illere yeni vergi mahkemesi açılmasına karar vermekte veya ilgili illerde vergi mahkemesi sayısını artırarak mükelleflerin devletle
ilişkilerini yargı düzeyinde iyileştirmeye çalışmaktadır. Örneğin 2014’te 54 adet olan Vergi Mahkemesi sayısı 2019’da 66’ya
çıkarılmış ve birçok yargı çevresi değiştirilmiştir.
Özellikle yıllar bazında mükellef sayılarında meydana gelen artışlar vergi davası sayılarını artırmıştır. Bu gelişime bağlı olarak;
vergi mahkemesi olmayan illerde açılması ve hatta mevcut olan illerde de sayılarının artırılmasıyla bu mahkemelere ulaşılabilirlik
kolaylaştırılmıştır. Artan hukuk bilinci ve kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile bilginin daha ulaşılabilir hale gelmesi bu artışta
önemli bir etkendir. Ayrıca vergi denetimlerinin sayısının artması ve mahkemelerin verdiği kararların büyük bir çoğunluğunun
da mükellef lehine verilmesi kişileri yargı yoluna gitmede daha da cesaretlendiren bir etken olmaktadır. Etkin ve yoğun bir
denetimin artışı ile birlikte mükellefler vergi mahkemelerine daha fazla başvurmak durumunda kalmaktadırlar. Maliye
Bakanlığı’nca mükellef hakları ve vergi uyumunu artırma amaçlı yapılan yoğun çalışmalar mükellefleri hak arama yoluna doğru
cesaretlendirmektedir.
4.2.
Bölge İdare Mahkemelerinde Vergi Davalarının Ortalama Görülme Süreleri
Bölge İdare Mahkemeleri, 06.1.1982 tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan genel görevli bağımsız mahkemelerdir (2576 SK, md.1). Bölge İdare
Mahkemeleri, 2576 sayılı kuruluş ve görevlerini düzenleyen Kanun’da 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan değişiklikle istinaf mahkemeleri konumuna getirilmiştir. Bölge İdare
Mahkemesi daireleri istinaf başvurularını ve ilk derece mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı itirazları
inceleyip karara bağlamaktadır. Ayrıca, kendi yargı çevresi içerisindeki ilk derece mahkemelerinin görev yetki uyuşmazlıkları da
bu mahkemelerce giderilecektir.
2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri ve İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun
2. ve Geçici 20. maddelerine dayanılarak, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca
İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemeleri kurulmuş ve yargı çevreleri
belirlenmiştir. Bölge İdare Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış ve mevcut 28 adet Bölge İdare Mahkemesi
kapatılmıştır. Bugün için Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde 35 adet Vergi Dava Dairesi bulunmaktadır (HSK; 2017).
6545 sayılı Kanun’un 19. ve 20. maddeleriyle, 2576 ve 2577 sayılı kanunlara ve idari yargı sürecine “istinaf” kavramı dahil
olmuştur. İstinaf kelimesi “Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bir üst mahkemeye götürme” şeklinde açıklanmıştır. Bölge İdare
Mahkemesi, ilk derece muhakemesi ile temyiz incelemesinin icra edildiği muhakeme aşaması arasındaki ikincil denetim aşaması
olan “istinaf” muhakemesinde yetkili makam olarak tayin edilmiştir. Temyizde sadece ilk derece mahkemesinin son
kararının “hukuka uygunluğu” incelenirken istinaf ile hukuki inceleme yanı sıra “maddi inceleme” de yapılabilecektir (Güngör,
2015:3). Bu kanunla Danıştay’a gitmeden dosyanın bir kez daha Bölge İdare Mahkemelerinde ayrıntılı bir şekilde incelenmesi
imkânı verilerek uyuşmazlık hakkında farklı bir hakimin de hukuksal görüşü alınmış olmaktadır (Çalıkoğlu,
www.vergidegundem.com). 6545 sayılı Kanun’la değişiklik öncesi ikili yapıdaki yargılama düzeni 5, üçlü bir yapıya (ilk derece
mahkemesi, istinaf yolu, temyiz incelemesi) kavuşturulmuştur (2014/77 Sayılı Vergi Sirküleri).
Bölge İdare Mahkemelerinin vergi uyuşmazlıkları ile ilgisi sınırlı olup, sadece vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği nihai
kararlara karşı itiraz edilmesi durumunda bunların çözümlenmesine bakmakta ve verilen kararlar kesin hükmündedir. Bu kararlar
Danıştay’a temyiz edilememektedir. Vergi davalarında mahkeme re’sen veya vergi, resim, harç ile bunların zam ve cezaları
toplamı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşması halinde taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılabilmektedir. Bu tutarın
altında olan davalarda mahkeme, dosya üzerinden inceleme yaparak karar vermektedir (Adalet Bakanlığı, 2018).
Bölge İdare Mahkemelerine yapılan itirazların temelinde vergi mahkemelerinde tek hakimle verilen kararlara olan güvensizlik
yatmaktadır. Özellikle bir üst mahkemede verilen kararların davacı lehine sonuçlanacağı kanaatinin yüksekliği mükellefleri bir
üst yargı yoluna gitme yönünde cesaretlendirmektedir. Ayrıca yargılama süresince verginin tahsilinin gecikmesi veya hiç
ödenmemesi gibi bir sonuç ihtimali de mükellefi bir üst mahkemede hak arama yoluna sevk etmektedir. Tüm yargı yollarının
kullanılması mükellef için bir hak olarak görülürken vergi idaresi (haklı ise) açısından vergi kaybı doğuran bir hal almaktadır. Bu
süreç, yargının yükünü artırmakta ve verginin tahsilinin gecikmesinde araç konumuna getirilmektedir.

Nitelik ve kıymet esas alınarak yapılan ayrımda vergi mahkemeleri ikili bir yapı üzerine kurulmuştur. Bu ikili yapı, tek hakimle
ve kurul halinde çözülecek davalardır. Tek hakimle bakılan davalarda anlaşmazlıklar vergi mahkemesi başkanının
görevlendireceği bir hakim tarafından çözülmektedir. Tek hakimle çözülecek davalar 7/2 fıkrada şöyle tespit edilmiştir:
Kazançları götürü usulde tespit edilen mükelleflerin sınıf ve derecelerinin tespiti işlemlerine karşı açılan davalar ile her türlü
vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı 30.000 TL geçmeyen tarhlara ve bu miktarla
sınırlı olmak üzere 6183 sayılı AATUHK’un uygulanmasına ilişkin davalar vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından
çözümlenmektedir.
5
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Tablo 6. Bölge İdare Mahkemelerinde Ortalama Görülme Süreleri (2008-2018)
Yıllar

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Bölge İdare
Mahkeme.
Ort. Görülme
Süreleri
60
49
39
33
31
38
38
27
75
73
89

İstinaf
218
36
97

İdare Mahkemesi
İtiraz
Diğer
31
48
56
107
305
192

10
24
20
10
13
37

Ortalama
Görülme
Süresi
21
36
38
112
118
109

İstinaf
238
69
77

Vergi Mahkemesi
İtiraz
Diğer
42
37
38
72
337
512

15
13
13
20
15
41

Ortalama
Görülme
Süresi
29
25
26
110
140
210

Kaynak: Adalet Bakanlığı, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/ Erişim:18.08.2019.
Tablo 6’ya göre 2008-2015 döneminde Bölge İdare Mahkemelerinde dosyaların ortalama görülme süreleri 27-60 gün arasında
değişmekte iken 2016-2018 döneminde 75-89 güne yükseldiği görülmektedir. 6545 sayılı kanun ile Bölge İdare Mahkemeleri’nde
dosyalar, Danıştay’a gitmeden önce bir kez daha ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve uyuşmazlık hakkında farklı bir hakimin
daha hukuksal görüşü alınmış olmaktadır. Bu durum ortalama görülme sürelerini uzatmış ve dosyanın bir an önce sonuca
ulaşması imkanını azaltmıştır.
Bölge İdare Mahkemelerinin tutarlar açısından bakabileceği davaların 5.000 TL gibi düşük bir tutarla sınırlı olması Bölge İdare
Mahkemelerini en az vergi mahkemeleri kadar yoğun hale getirmektedir. Mevcut süreçte bir vergisel uyuşmazlığın en son yargı
merci kararına kadar sonuçlandırılması en az 2 yıla yakın zaman alırken, yeni süreçte bir vergisel uyuşmazlığın çözümüne dair
en son yargı merciinin kararını açıklayacağı tarihe kadar ortalama geçecek sürenin çok daha fazla (3-4 yıl) olacağı tahmin
edilmektedir. Bölge İdare Mahkemelerinin kararının nihai karar sayılması için belirlenen 100.000 TL’nin çok yüksek bir rakam
olmadığı, ancak Danıştay’ın iş yükünü önemli bir derecede azaltacağı düşünülmüştür (Çalıkoğlu, www.vergidegundem.com).
4.3.
Danıştay’da Vergi Davalarının Ortalama Görülme Süreleri
Danıştay, Anayasanın 155. maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra,
yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşudur. Danıştay, 1982 yılında yürürlüğe
giren 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre örgütlenmiş olup, görevleri sayılmıştır. Danıştay’ın idari görevleri ile yargı görevi
birbirlerinden kesin olarak ayrılmış ve her iki görevi yürütecek daireler birbirinden tamamen ayrı olarak kurulmuşlardır.
Kanun’un 25. maddesine göre; idare ve vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da
görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay’da temyiz yoluyla incelenmekte ve karara bağlanmaktadır. Vergi hukukuna ilişkin
genel düzenleyici işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ilk derece mahkemesi olarak da görev yapmaktadır. Danıştay’da
temyizen gönderilen dosyalara kararın hukuka uygun olarak verilip verilmediği yönüyle bakılmakta ve işin esası hakkında yeniden
inceleme yapılmamaktadır (Pehlivan, 2014:129).
Danıştay, 13 dava, 1 idari olmak üzere 14 daireden oluşmaktadır. Bu dairelerden dördü (3., 4., 7. ve 9. Daireler) “vergi dava
daireleri” olarak adlandırılmakta ve vergi uyuşmazlıklarından doğan idari davalara bakmakla görevlendirilmişlerdir. 9.6.2004 tarih
ve 5183 sayılı Kanunun 15. maddesine göre Vergi Dava Daireleri Kurulu vergi mahkemelerinde verilen ısrar kararlarını ve vergi
dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararlarını temyizen incelemekle görevlendirilmiştir (Danıştay,
http://www.danistay.gov.tr). Danıştay’ın dava daireleri dışında, Vergi Dava Daireleri Kurulu ile İçtihadı Birleştirme Kurulu,
vergi uyuşmazlıklarının çözümü ve vergi hukukunun gelişmesi açısından önemli rol oynamaktadır (Karakoç, 2007:113).
Danıştay’ın vergi ile ilgili 3., 4., 7. ve 9. dava daireleri ayrı ayrı ve ortalamaları alınarak, Vergi Dava Daireleri Kurulu ile
Danıştay’daki tüm davalar için ortalama genel ortalama görülme süreleri tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7. Danıştay Vergi Dava Dairelerinde Ortalama Görülme Süreleri (2008-2018)

Temyizen İnc.

İlk Dere-ce İnc.

Temyizen İnc.

İlk Dere-ce İnc.

Temyizen İnc.

İlk Dere-ce İnc.

Temyizen İnc.

Danıştay
Genel

İlk Dere-ce İnc.

Danıştay
(3,4,7 ve 9.
Dai.Ort.)

Temyizen İnc.

Vergi Dava
Daireleri
Kurulu

İlk Dere-ce İnc.

Dokuzuncu

Temyizen İnc.

Yedinci

İlk Dere-ce İnc.

Dördüncü

Temyizen İnc.

Üçüncü

İlk Dere-ce İnc.

Yıl

2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

425

2009

-

420

631

412

139

511

-

480

-

215

385

456

529

496

2010

-

516

233

540

302

638

-

567

-

228

268

565

612

568

2011

-

483

171

461

522

651

-

679

-

240

347

569

605

502

2012

65

535

265

490

483

761

203

581

-

214

254

592

559

521

2013

64

381

1550

428

594

586

378

402

-

101

647

449

435

452

2014

405

585

553

435

497

590

832

486

-

37

572

524

431

480

2015

582

591

792

479

410

486

926

328

-

21

678

471

429

371

2016

-

372

-

438

-

468

-

242

-

17

-

380

-

354

2017

-

631

-

1150

-

1119

-

601

-

49

-

875

-

739

2018

-

492

-

527

-

707

-

377

-

64

-

526

-

571

Kaynak: Adalet Bakanlığı verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 7’ye göre; 2008- 2018 yılları arasında Danıştay’da tüm davalar için ortalama görülme sürelerine ilişkin en düşük süre 354
günle 2016 yılında gerçekleşmiş buna karşın vergi dava dosyalarına ait ortalama görülme süresi 26 gün fazlasıyla 380 gün olarak
hesap edilmiştir. Ortalama görülme süresi 2017 yılında Danıştay’da tüm davalar için 739 gün ile en yüksek rakama ulaşmış ve
aynı şekilde temyizen gönderilen vergi davalarına ait ortalama görülme süreleri de artış göstererek 875 gün ile son 10 yılda zirve
yapmıştır. Aynı yıl 4.Dava Dairesinde 1150 gün, 4.Dava Dairesinde de 1119 gün ortalama görülme süreleri ile en yüksek seviyeye
ulaşmıştır. Bu veriler 2016 yılında Danıştay’ın iş yükünü hafifletmek amacıyla yapılan yasal düzenlemenin başarısını sorgulatır
konumdadır.
İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen, VUK gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin
işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarının ortalama görülme süreleri 3, 4, 7 ve 9. Daireler ortalaması 2009 yılında 385
günden 2015 yılında 678 güne çıkmıştır. En yüksek görülme süresi ise 4. Dava Dairesinde 2013 yılında 1550 gün ile
gerçekleşmiştir. Danıştay’da 3., 4., 7.ve 9. Dava Dairelerinin tüm Daireler içinde vergi davalarına ait dosya oranı 2015 yılında
%29,3, diğer davaların oranı ise %70,7’dir.
Dosyaların sonuçlandırılmasında, vergi davalarının ortalama görülme süreleri tüm dairelerin görülme süresi ortalamasının
üstündedir. Bu da vergi davalarının sonuçlandırılmasında, ortalama görülme süresinin üstünde bir zaman harcandığını
göstermektedir. Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun ise dosyaları bekletmeksizin sonuçlandırdığı görülmektedir.
5. Sonuç
İster idari yargıya ister adli yargıya intikal etmiş olsun tüm vergi davaları vergi idaresi açısından davanın sonuçlanmasına kadar
geçen sürede vergi kaybı oluşturmaktadır. Vergi gelirlerinin tahsilini geciktiren bu süreç idare açısından oldukça maliyetli bir
bekleyiştir. Davanın idarenin aleyhine sonuçlanması vergi gelirlerinin tahsilini imkansız hale getirirken ayrıca mahkeme
masraflarıyla da ayrıca bir maliyet üstlenmiş olmaktadır.
Ülkemizde vergi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Vergi Mahkemelerinde vergi dava dosyalarının ortalama görülme süreleri 20092010- 2011 yıllarında 200 günün üstüne çıkmış ve sonraki yıllarda azalarak 2018 yılında 135 güne kadar gerilemiştir. Bölge İdare
Mahkemelerinde vergi dava dairelerinde görülen davaların görülme süreleri ise istinaf için 2016 yılında 238 güne çıkmış, itirazlar
için ise 2018 yılında 512 güne kadar çıkmıştır. Danıştay’da ise ortalama görülme süreleri 2016 yılında 380 gün ile en az, 2018
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yılında 875 gün ile en yüksek seviyeye çıkmıştır. Ortalama görülme sürelerinin bu şekilde gerçekleşmiş olması yargıda yapılan
düzenlemelerin başarı durumunu sorgulatmaktadır.
Makul sürede yargılanma hakkı kapsamında dava dosyalarının ortalama görülme sürelerinin düşürülerek davanın taraflarını en
kısa sürede adalete ulaştırmak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine devamını sağlamak, vergi idarelerinin bir an önce vergi alacağını
tahsil ederek kamu harcamalarının zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak devletin sorumluluğudur. Devletin “adaletli devlet”
misyonuyla yargı hizmetlerini taraflar için gecikmeksizin en az giderle yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca kanun koyucu
gerçek ve adil yargılamayı esas almalı ve uyuşmazlığın makul süre içerisinde sonuçlanmasını gerçekleştirecek yasal ve idari
düzenlemeleri yapmalıdır. Özellikle bir vergi uyuşmazlığının esas itibariyle yargıya taşınmadan önce idari çözüm yolları aranmalı
ve bu kapsamda alternatif çözüm yollarından (uzlaşma, arabuluculuk, ön değerlendirme, kısa duruşma, tahkim vs) dava türüne
en uygun olanı aktif olarak kullanılmalıdır. Mükellef işlemlerinin takibinde mali müşavirlik hizmetlerini sunanların yetki ve
sorumluluklarının genişletilerek vergileme işlemlerinin daha sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Vergi yargısının
idari yargının gölgesinden kurtarılarak alanında uzman-bağımsız yargı mercii (örn. Vergitay) haline getirilmesi, verilecek
kararların daha kısa sürede (örn. bilirkişilik sürecini aradan kaldırmak suretiyle) sonuçlanmasını sağlayarak makul süre
beklentisine katkı sağlayacaktır.
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